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О НАРОДНОСТИ ЂОРЂА ПУЉЕВСКОГ
Срђан Тодоров

Српски научни центар, Београд

e-mail: srdjantodorov93@gmail.com

Апстракт: Овај рад се бави националним идентитетом Ђорђа Пуљевског, познатог писца, 
историчара, језикословца и револуционара и једна од значајнијих личности из македонске, 
али и бугарске и српске историје друге половине 19. века. Кроз ово питање се посредно може 
разматрати и историјски и социолошки развој савремене македонске нације, као и околности 
под којим је она изграђена.

Kључне речи: Ђорђе Пуљевски, националност, идентитет, Мијаци, Македонци, Македонија, 
Србија, Бугарска, Четворојезичник, Самовила, Историја.

Abstract: This paper deals with the national identity of Gjorgji Pulevski, a famous writer, historian, 
linguist and revolutionary and one of the most significant figures from the Macedonian, Bulgarian 
and Serbian history of the second half of the 19th century. This question can indirectly consider 
both the historical and sociological development of the modern Macedonian nation, as well as the 
circumstances under which it was built.

Key words: Gjorgji Pulevski, ethnicity, identity, Mijaks, Macedonians, Macedonia, Serbia, Bulgaria, 
Dictionary of Four Languages, Samovila, History.
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Ђорђе Пуљевски (бугарски: Георги Пулевски, македонски: Ѓорѓи Пулевски)1 
рођен је 1817. у Галичнику, једном од најзначајнијих мијачких центара на прос-
тору западне Македоније (област Мала Река). Као и многи његови саплеменици 
Мијаци, радио је у туђини као печалбар-зидар, првобитно у Влашкој (1860-их), где 
се упознао са начином живота од Турака ослобођених области. Према народним 
предањима из области Голог Брда, у то време се, осим печалбарством, занимао и 
хајдучијом.2 Године 1862. постаје члан Прве бугарске легије коју је речене године 
основао Сава Раковски у Београду, а која је учествовала у турско-српском сукобу 
након инцидента на Чукур чесми.3

Свој научни и књижевни рад почиње 1873. године у Београду писањем “Реч-
ника од четири јазика” (такозваног Четиријазичника или Четворојезичника), а за-
вршава га “Славјанско-маћедонском општом историјом”, обимним рукописом који 
је завршио 1892. године, непосредно пред своју смрт (13.02.1893).4 Кроз његова 
дела је, поред постојаног и израженог завичајног родољубља, приметан и зани-
мљив развој по питању осећања националне припадности, што је главна тема овог 
рада.

СРпСКИ ИдеНтИтет (дО 1875.)

Српска национална свест Пуљевског је и више него видљива и у његовом 
првом штампаном делу под насловом “Речник од четири јазика” издатом у Бео-
граду 1873. године. У њему на око стотинак страница упоредно даје најучесталије 
речи на четири језика, чиме је књигу поделио у четири ставке: (I) српско-албански, 
(II) арбанско-арнаутски, (III) турски и (IV) грчки. Под “српско-албанским”5 под-
разумевао је извесну мешавину тадашњег српског књижевног језика6 и галичког 
дијалекта, његовог матерњег говора који се употребљава на простору западне Ма-
кедоније северно од Дебра, односно јужно од Маврова.
1  У српским изворима се потписивао као Ђорђе Пулѣвски и Ђорђе Пуљевски, а у бугарским као Гьеоргьи 

Пулѣвски. Претпоставка је да Љ долази из локалног дијалекта као облик изговора Л у дијалектима који се 
граниче са шћиптарским говорима, што је одлика и других јужнословенских говора, нпр. у Црној Гори, 
Гори и другде.

2  Миленко Филиповић - Голо Брдо. Белешке о насељима, пореклу становништва, народном животу и 
обичаjима, Скопље 1940, стр. 21

3 Бугарска историографија ово сматра показатељем да је Пуљевски рођен као Бугарин.
4  У штампаном издању које је 2003. године приредио МАНУ и „Фондација Трифун Костовски“ има 1005 

страница. По македонским изворима, рукопис има 1688 страница, а по бугарским преко 1700. Македонско 
издање из 2003. је доступно за читање на Интернету.

5  На крају књиге у одељку “Штампарске погрешке” исти назива “срьпско-аллбански”, где слоготворно Р 
обележава на старословенски начин.

6  Књигу је написао мешавином Вукове и славеносрпске азбуке (која се угледала на руску грађанску, али 
и црквенословенску азбуку), што је било особено за већи део писаног материјала са простора јужно и 
југоисточно од граница Кнежевине Србије, све до 1890-их година.
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С. Тодоров О народности Ђорђа Пуљевског

Следеће записе из пера Пуљевског налазимо у писму које годину дана кас-
није шаље кнезу Милану Обреновићу. Писмо је објављено под редним бројем 65. 
(страна 116) у књизи Грађа за историју македонског народа из Архива Србије, том 
3. књига 2, (1874-1878) (Београд, 1984) коју је приредио Климент Џамбазовски, 
Београд. Писмо је датовано по тада важећем Јулијанском календару. Овде ће бити 
пренето у целини.

Твоја свѣтлост Господару!

владаоче српски и надеждо целог српства, цвету од плодног корена порода 
Обреновића!

а целом српству посвећени, и круно украшавајући Престола српског!
Господару! разностручним, народњим молбама будући сте оптерећени, не 

приимите за досаду код Твоы многостручни дѣла народних, - и мене као родољуба 
српског, по молби мојои саслушати и цело српство у Старой Србиы наодећег се, 
за које се ја молим подпоможите.

Господару! Приликом продавања књига по Старой Србиы, дознао сам 
како бугари лажу, и коим начином уводе њиов бугарски говор, доклегод можеду 
доспѣти, а приликом бугарскије владика и српске учитеље отерую, потом да мо-
жеду лакше лагати старосрпски народ да су Бугари, а не Срби.

Господару! ја као родољуб српски измислио сам начин, како се може преду-
предити бугарско улагивање у Старой Србиы, а да не би се народ цепао и бугарио, 
приликом бугарскије владика, зато да би се наштампала шкољска књига, по оном 
говору како се говори сада у Старой Србиы, зато и написао сам један материјал 
књиге онако, како се говори, почевши од Јагодино овдашњег, пак, к југу до Егей-
скога Мора, а да би оснажијо књигу, и отворио пут штампариы, српской, и оним 
Србима очи отворио, и уписнике од туда покупио сам, да не би се, от турске владе 
обуставила књига, но као поручена сходно Царской вољи, и од туда праћена да се 
разумева, донео сам ју.

Господару! јошт у почетку Јунија ове год. предао сам је овде, пак том при-
ликом, чекајући, дошао сам до тог стања, да немам више чим да се издржавам, 
те зато, и молим Твоју Свѣтлост, да би се моја књига, о државном трошку наш-
тампала, и мени ма каква помоћ, одредила.

29-ти, новембар 1874. Годи у београд
твојой Свѣтлости!

Покорни
Ђорђе М. Пуљевски, из Дибре

у Старой Србиы
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За боље разумевање писма важно је напоменути да су од 1860-их на ширем 
простору Македоније, Шоплука и источног Епира постојале школе које су имале 
српске учитеље и учебнике, а које су углавном опстајале самостално, или тек уз 
минималну помоћ Кнежевине Србије (углавном даривањем уџебника). Стварањем 
Бугарске егзархије 1870. године многе школе (и њихови учитељи) се одлучују да 
пређу у оквире новостворене бугарске мреже училишта, из идеолошких, али и фи-
нансијских разлога, а српски систем школства на реченом подручју своју коначни-
цу доживљава 1876. године након српске објаве рата Турској.7

Осим што се уџбеник који је Пуљевски дао на штампу није штампао, сасвим 
је извесно и да му кнез Милан није одговорио на ово писмо.8

СРбО-мАКедОНСКИ ИдеНтИтет (1875)

Сасвим је сигурно, једна од најзанимљивијих књига што се тиче проуча-
вања идентитета Пуљевског јесте “Речник од три језика” који је издат у Београду 
1875. Ова књига, за разлику од “Четворојезичника”, не наводи речи, већ дијалог са 
питањима и одговорима везаним за философију, богословље, природне науке (јес-
тество), језик, историју и др. Овом приликом, у три ступца наведена су три различ-
на језика: (I) С. Македонски9, (II) Арбански или арнаутски и (III) турски. Пуљевски 
је ставио “С.” као могућност да српски идентитет полако замењује словенским.

На 40. страни текста налазимо да Пуљевски дели све словенске језике на 
“руски, хрватски, бошњачки, бугарски и македонски” (не помиње српски), при-
том налазећи да је “македонски језик” најближи “хрватском и бошњјачком”. На 
следећој страни даје знак једнакости између Македонаца и Старославјана, чиме 
жели да истакне да је словенска писменост почела у Македонији, но, затим, на 42. 
страни, наводи старословенски летопис који наводи да су се Бугари и Северјани 
доселили у градић Разлог, данас у Пиринској Македонији. Већ на следећој, 43. 
страници, даје податак да у Србију, тј. српске земље, спадају и Албанија и Маке-
донија, набрајајући чак и многе друге балканске области које у данашњем смислу 
излазе из оквира српског етничког простора.

7  За више детаља погледати чланак “О бившим школама у Србији под Турцима” који је за часопис “Српство” 
приредио Милош С. Милојевић. Чланак је излазио у наставцима од 8. до 14. броја 1888. године.

8  Ова врста познатог београдског, србијанског и динарског одбацивања ће допринети томе да Ђорђе 
Пуљевски, али и Дамјан Груев и друге знамените личности са (у језичком и етнографском смислу) 
прелазних српско-бугарских области, народну и културну еманципацију својих земљака потраже кроз, у 
том смислу отворенији, бугарски, али и завичајни македонски идентитет. Слично видимо и на примеру 
Анта Старчевића, оца хрватског праваштва, који је првобитно био српски родољуб.

9  У ступцу на шћиптарском језику се наводи као “Шкипишт македонисе” (шћиптарски македонски), зато што 
се са становишта тадашње географије сматрало да области у западној Македонији спадају у “Албанију” 
илити “Арнаутлук”, што се, између осталог, види и у првим писмима комитског вође Мицка Крстића 
Павловског.
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Ипак, и поред (ређих) про-бугарских и (чешћих) про-српских навода, у 
већем делу текста јасно је да је код Пуљевског преовладало идентификовање са 
македонским етнонимом, што практично, значи да је он прва знаменита личност 
која се у савременом периоду изјаснила за македонство. Ту се, међутим, мора на-
гласити да у њега македонски идентитет још увек није био јасно одређен и уобли-
чен, већ да је био, у пракси, замена за српско име, са потпуно једнаким значењем 
и идентитетским садржајем. Потврду за ово, осим у самој књизи, налазимо и у 
“Српским новинама”, 103. бр. од 9. V 1875., на првој страна додатка, где је Пуљев-
ски дао оглас за свој “Речник од три језика”.
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мешАНе пРОјАве мАКедОНСКОг И бугАРСКОг ИдеНтИтетА (1877-1880-ИХ)

Током Првог српско-турског рата, Пуљевски учествује као добровољац, а 
током Другог српско-турског, односно руско-турског рата 1877-1878. године учес-
твује у јединицама у којима је, осим војводе Цека Петков(ић)а из северозападне 
Бугарске, било и доста знаменитих Бугара са македонског терена, попут Илије 
Марковог (Иљо Малешевски), Григорија Огњеновог, Ивана Робева, ...10 Према на-
водима руског генерала и славјанофила, Николаја Овсјаног, бугарска добровољач-
ка јединица у којој је био Пуљевски заједно са руском војском (али и српском, коју 
не спомиње) ослобађа Ћустендил и друге области у Шоплуку и Македонији, при 
чему је главна улога речених добровољаца била заштита околних села од турских 
башибозука.11

У изворима руске војске и дипломатије током 1878. године Пуљевски је увек 
означаван као Бугарин.12

Након Берлинског конгреса, 1878. Пуљевски по први пут објављује поезију, 
поему “Самовила македонска”.13 Већ је на први поглед приметан је нови начин пи-
сања – тадашњим бугарским правописом, премда је сам језик песме преовлађујуће 
завичајни мијачки говор. Бугарски правопис се огледа у коришћењу јерова на крају 
речи, јатова на црквенословенски и бугарски начин, и слично, но, ипак, приметни 
су и српски утицаји (одъ уместо отъ, иако се у Мијацима користи безвучни облик, 
итд.).

Што се тиче самог садржаја ове поеме, мисаоно је обојена македонизмом са 
бугаризмом/бугарофилством и словенофилством. На самом почетку поеме Пуљев-
ски описује, како он каже, “краљевину Македонију”, као поробљену земљу – “свер-
хъ планинѣ македонскихъ ежедневна темнина”, притом описујући македонске 
планине које се простиру од Албаније до Родопа, коју назива Доспат. У наставку 
говори о руским ослободиоцима и о миру који је потписан “Всвяти Стефан”, где су 
Турци дали слободу “Македонској краљевини и браћи Бугарима”:

19. Турчинъ даде свимъ слобода, а потвърди свободитель,
на княжество сви Българи да си владает, 
20. Македонци Бога молие, поживи ни избавителя
Дай му, Боже, многолѣтно действие,
21. Оту насъ ни ослободи, въ Кралевину Македонску,
Да се съеднимъ съ еднороднихъ наедно.
10  Дойно Дойнов - Руско Турската освободителна война и македонските българи, рад доступан на вези: http://

www.promacedonia.org/mpr/1878.html
11  Николай Романович Овсяний - Болгарское ополчение и земское войско, Санкт-Петербург, 1904, стр. 56–59.
12 Централен държавен исторически архив, София, ф. 708, оп. 1, арх. ед. 397, л. 11–12
13  Поема је излазила и у бугарском листу “Марица” у Пловдиву 1882. године, а преглед је доступан на 

следећој вези: http://www.strumski.com/books/G_Pulevski_Samovila_Makedonska.pdf
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22. А енглиска учини пречка, крена глава, обяви бой,
Та никому не препятствува, токмо само намъ,
23. Черезъ назе да ни раздѣлитъ одъ нашихъ бракя Българи.

У наставку “Самовиле” се више не спомињу Бугари, већ само Македонци и 
“Славјани”, у чему се види да је Пуљевски, иако сада пробугарски одређен, ипак 
остао на преовлађујуће македонистичким становиштима, а речени бугаризам се 
преплиће са словенофилством. Занимљиво је напоменути да у 58-60 реду поеме у 
романтичарском тону спомиње словенско порекло античких македонских владара 
Филипа и Александра.

У наводним препискама Пуљевског са српским властима из пролећа 1880. 
године, он се потписује као “Пулевски из Галичника/Дебра, Бугарска”14. Исте годи-
не, пак, у Софији издаје књигу под насловом “Славянско-насельенска македонска 
слогница речовска”, прву граматику и правопис намењену за словенско-македон-
ско становништво коју је финансирао његов земљак Угрин Џиков из Дебра15.

Године 1882. у чланку у бугарском листу “Марица”, Кузман Шапкарев го-
вори о Пуљевском: ”Аз знам тука един македонски българин от Дебърското село 
Галичник, който има много материал, събран от дебърските български села...“16 
Исте године сам Пуљевски у молби за издавање пензије коју је послао Народном 
сабранију Књажества Бугарске, говори о томе како је тужан што је Македонија 
остала изван граница Бугарске: “...Господа! Народни представители! Състояние-
то на бедност ме принуди да представям моите свидетелства, че съм участвал 
като войвода в Руско-турската война, за освобождението на нашата таткови-
на, но за нещастие нашата земя остана неосвободена и несъединена…”.17

Занимљив навод о Пуљевском налази се и у дневнику Костантина Јириче-
ка, датованом на Ђурђевдан 1882. године, у коме наводи следеће: „ Въ Марица 
тѣзи дни се печата фейлетонътъ на нѣкого си К. (ради се о Константину Ве-
зенку, лекару и авантуристи из Крушева, брату хајдука Стојана Везенка) върху 
македонскитѣ и други народни пѣсни, пише че министерството на просвѣтата 
въ София и дирекцията на просвѣтата въ Пловдивъ не обръщали никакво внима-
ние за събирането на народнитѣ паметници, въпрѣки че разполагали съ толкова 
инспектори, и че по-скоро обезкуражавали отколкото да подпомагатъ старитѣ 
„антикаджии”. После възхвалява ветерана Пулевски и възпроизвежда нѣколко 
негови патриотични стихове, много глупави: Филипъ и Александъръ били наши 

14 Архив Србиjе, МУД, II, Фонд ХI, № 214, 1880.
15  Занимљиво је приметити да његово име пише графемом Џ која се не користи у новобугарском језику. 

Уопштено, правопис Пуљевског у овој књизи је известан бугарски правопис са српским примесама.
16 „Марица“, год. 5 от 13 – 16 април 1882 година.
17  Централен държавен исторически архив, София, ф. 708, оп. 1, арх. ед. 397, л. 5 – 6. и сл.
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братя славяни, наши баби славянки сѫ ги родили.“18 Јиричек говори да су патриот-
ски стихови Пуљевског у којима он хвали Филипа и Алексадра и назива их Слове-
нима “много глупи”.

У бугарским изворима се помиње и такозвани „последњи уџбеник Пуљев-
ског” “Язичница. Содержающая староболгарски язик, а уредена ем исправена, да 
се учат болгарски и македонски синове и керки”, у коме, наводно, и поред наслова 
којим одваја Бугаре и Македонце говори да македонски говор припада бугарском 
језику.19 Према неким наводима је, пак, тај уџбеник остао само у рукопису који се 
чува у Народној библиотеци „Св. Кирил и Методиј” у Софији, међутим, осим ус-
мених казивања, не постоји више података о истом, као што не постоје ни подаци 
када је временски датован речени спис.

мАКедОНСКИ ИдеНтИтет (1880-ИХ -1893)

Већ остарели Пуљевски 1888. године оснива такозвану “Словеномакедонску 
књижевну дружину” која је имала за циљ уздизање македонског језика и књижев-
ности. О овом друштву нема много података, али се зна да је било кратког трајања; 
две године касније га замењује такозвана “Млада македонска книжевна дружина” 
(такозвани “Лозари” и “Лозарски покрет”, надимак добили по листу “Лоза” (1890-
1892)), основана од стране македонске емиграције у Софији, као и про-бугарских 
македонских студената који су исте 1890. године напустили студије у Београду 
(међу именима су и Дамјан Грујев, Гоце Делчев, Ђорче Петров, и други), а који ће 
касније створити и ВМРО (1893). Колико је познато, Пуљевски није био активан у 
другом поменутом друштву.

Годину дана пред саму смрт, 1892. године, оставља своје најзначајније, капи-
тално дело “Славјанско-маћедонска општа историја”, обимни рукопис на око 1700 
страница, у коме излаже своје коначне светоназоре, особито оне везане за повест 
и етнографију, па тиме и за етничку слику Балканског полуострва кроз време и 
простор. Ово дело стилски подсећа на хришћанске летописе и анале који се на 
словенском простору негују све до 19. века, јер, као и средњовековни аутори, и он 
историјску хронологију почиње “од Потопа”. И премда се самим тим може претпо-
ставити романтичарски карактер овог дела, Пуљевски своје излагање поткрепљује 
обиљем историјских извора.

У овој књизи излаже теорију о заједничкој припадности свих Јужних Сло-
вена једној широј етничкој заједници, односно народу који он назива “Славјано-
Маћедонцима”, тиме додатно дефинишући своје декларативне ставове о Македон-
18  Константин Иречек, Български дневник, том ІІ: 27 окт. 1881-26 окт. 1884, София, 1932. Читање могуће на 

следећој вези: http://www.omda.bg/public/biblioteka/irechek/irechek_2_7.htm
19  Коста Църнушанов - Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него, Унив. изд. „Св. Климент 

Охридски“, София, 1992, стр 41. 
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цима као најстаријим Словенима (које је изнео још у Тријезичнику 1875. године). 
Пут и развитак овог народа посматра углавном хронолошки, али и тематски, што 
даје сложену структуру књизи. У четвртој глави под насловом “За славянскијьов 
язик когашен је” Пуљевски излаже критику Рајићеве Историје, говорећи да је у 
подели Словена заборавио на Чехе, Словаке, Крањце (Словенце) и Маћедонце, а 
у том смислу истичући Македонце као староседеоце Балкана и “гостопријемце” 
досељених Срба, Бугара, Грка и других народа, чиме сматра да “пришелци” такође 
имају свој удео у “славјанско-маћедонској историји”, односно да припадају исти-
ма.20 Међутим, у исто време, Македонце одваја од Срба и Бугара, инсистирајући 
на посебности тзв. македонског језика, за који је користио нарочити правопис на 
старој словенској (а тиме и новобугарској) основи са одређеним елементима Вуко-
вог правописа.

И поред јасне идеолошке обојености овог дела, “Славјанско-маћедонска 
општа историја” одликује се јединственошћу по питању етнографских забелешки, 
тј. одређивања и описивања етнографских група са широког не-динарског (трачког, 
староштокавског) јужнословенског подручја, чиме, попут Тријазичника, не само да 
даје сасвим ново светло у истраживању речених области, већ је и незаменљив извор.

ЗАКључАК

Дуг национални пут Ђорђа Пуљевског се може посматрати и као потрага за 
сопством, али и као пут ка стварању модерне македонске нације.

Током османског ига, гашењем српске и бугарске државности, једина уста-
нова која је чувала народну посебност на јужнословенском подручју јесте била 
Пећка Патријаршија, и то од 1557. до 1766. (донекле и Охридска архиепископија 
до укидања 1767. године). Ово стање у коме се једино неговала српска народна по-
себност (путем црквене установе, али и народне културе) је довела до стања да се, 
после пада под Турке, прве знамените личности које су се, без сумње, изјасниле за 
бугарски национални идентитет јављају тек средином XVIII века.21

20  Овакво проблематично историјско виђење (које је данас популарно у Македонији) се, необично, први 
пут појављује током друге половине 19. века међу српским историчарима. Примерице, у уџбенику “Ге-
ографија: за средње школе” (Београд, 1871) аутор Јован Драгашевић излаже следећу мисао: “Македонци 
су најстарији Словени на овом илирском тропољу, а можда и у Европи”. Исти је два десетлећа доцније 
написао студију “Македонски Словени” (Београд, 1890) у којој је изложио став и аргументе о српском 
пореклу Македонаца.

21  Примерице, Христофор Џефаровић (1690-1753), великан српске уметности XVIII века, родом из Беломорс-
ке Македоније, се, иако вероватно цинцарског порекла (о чему пише Душан Ј. Поповић у књизи “Цинца-
ри”, Нови Сад, 1927), изјашњавао преовлађујуће као Бугарин, али и као Србин, Илир и “Илирико-расцијан” 
(што је појам који је цар Леополд користио за давање Привилегија 1690. године). Пајсије Хиландарац у 
својој “Историји славенобугарској” (1762) критички оцењује чињеницу да бугарски национални иденти-
тет, практично, не постоји, речима: “О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не 
четеш, и не говориш своя език?”.
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У таквом стању је био и простор Македоније, где се, све до Пуљевског, прост 
словенски народ сматра за “рају” и “рисјане” (Цвијић), а ученији људи за Бугаре 
и Србе, касније спорадично и Грке. Пуљевски је, као самоук, али врло образован 
човек свога доба који је свој јавни, научни и књижевни рад почео као ватрени 
српски родољуб и мијачки и „старосрбијански” локал-патриота, вероватно због 
феноменолошког процеса периферизације и оглушавања нових српских национал-
них средишта (Шумадија, Војводина, Црна Гора) о становништво крајева јужно 
и источно од речених (које се такође добрим делом сматрало и Србима)22 отишао 
прво у, тада по свом садржају готово сасвим једнак бугарски идентитет, а касније, 
вероватно сличним процесом, и у македонски.

 

22  О овоме су још у 19. веку путописно сведочанство оставили многи српски поблицисти и национални 
радници, а понајвише Милош С. Милојевић и Спиридон Гопчевић. О каснијим процесима асимилације 
оног становништва које је себе сматрало за српско, у 20. веку, занимљива сведочанства изнео је Јован 
Трифуноски, али и други.
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ON NATIONAL IDENTITY OF GJORGJI PULEVSKI

This paper deals with the national identity of Gjorgji Pulevski, a famous writer, 
historian, linguist and revolutionary and one of the most significant figures from the 
Macedonian, Bulgarian and Serbian history of the second half of the 19th century. This 
question can indirectly consider both the historical and sociological development of the 
modern Macedonian nation, as well as the circumstances under which it was built.


