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UDC 325.254.4:32(4-15:=163.3)"1958/1964" 
 
Марјан ИВАНОВСКИ1                                                

 
МАКЕДОНСКА ПОЛИТИЧКА ЕМИГРАЦИЈА ВО ЕВРОПА: 

СУДИРОТ НА ДРАГАН БОГДАНОВСКИ СО 
ВАНЧОМИХАЈЛОВИСТИТЕ (1958-1964) 

 
Апсракт: Статијата се однесува на првите организирани 

политички активности на емигрантот Драган Богдановски меѓу 
македонската емиграција во Западна Европа. Тие активности биле, 
главно, насочени кон обединување на македонската политичка емиграција 
во Западна Европа и нејзино спротиставување на негаторите на 
македонскиот национален индивидуалитет во емиграцијата, пред сé, 
ванчомихајловистите. 

Клучни зборови: Драган Богдановски, емиграција, Македонски 
национален фронт, Македонски национален комитет, македонско 
културно здружение „Јане Сандански“, друштво „Тодор Александров“, 
Македонска патриотска организација, ванчомихајловисти. 

 
Почетокот на педесеттите години од XX век е периодот кога било 

забележано помасовно илегално напуштање на Македонија, односно  
Југославија од страна на политичките неистомисленици со власта.2 
Станува збор за личности кои веќе претходно се беа организирале во 
конспиративни групи, пред се поради незадоволство од докрај нерешеното 
македонско национално прашање, неможноста од територијално 
обединување, но и против статусот на Македонија во југословенската 
федерација.3 Тие најпрво се упатувале кон Грција, а оттаму, како 
политички емигранти, биле префрлувани во Европа, Северна и Јужна 
Америка.4 На тој начин по Втората светска војна започнала да се создава 
македонската политичка емиграција која била прозападно ориентирана и 
се залагала за интегрално решавање на македонското национално 
прашање. 

Во оваа група политички емигранти спаѓа и Драган Богдановски, 
роден во 1929 година, во село Клечовце, кој во јуни 1951 година илегално 

                                                 
1 Д-р Марјан Иваноски, асистент-истражувач во Институтот за национална историја, ул. 
Григор Прличев бр. 3, 1000 Скопје, е.пошта: m_ivanoski@yahoo.com 
2 Во натамошниот дел од текстот терминот Македонија се однесува на Демократска 
Федерална/ Народна Република Македонија, а Југославија на Демократска 
Федерална/Федеративна Народна Република Југославија. 
3 Зоран Тодоровски, Политичката опозиција во Македонија по Втората светска војна, 
Историја, XXXVI/1-2, Скопје 2000, 43. 
4 Илија Максимовски, Политичкиот затвореник за Македонија, Скопје 1991, 35. 
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преминал на грчка територија. Од тамошните власти, Богдановски бил 
спроведен во логорот за емигранти во гратчето Лаврио, во близина на 
Атина, каде се наоѓале неколку стотини Македонци емигранти.5 

Покрај Македонците од Македонија, во логорот престојувале и 
Македонци од Пиринскиот дел на Македонија. Токму во логорот 
Богдановски го имал првиот судир со ванчомихајловистите, но и со 
српските националисти.6 

По шестмесечниот престој во логорот во Лаврио, Драган 
Богдановски, Александар Христов - Сандо7 и другите емигранти добиле 
грчки пасоши за емигранти и во ноември 1951 година, се упатиле кон 
пристаништето во Џенова, а отаму требале да патуваат за Јужна Америка.8 
Околу 500 Македонци заминале за Бразил, а значително помалубројна 
група се упатила за Нов Зеланд.9 Уште на патот кон Џенова настанале 
жолчни дискусии со ванчомихајловистите по прашањето на националната 
припадност на Македонците, но и по разни прашања од историјата на 
ВМРО. Во врска со расправиите, Богдановски изјавил: 
„Ванчомихајловистите го клеветеа Јане Сандански и Серчаните, а го 
бранеа Христо Матов и Тодор Александров“.10 Богдановски имал солидни 
познавања од историјата на македонскиот народ, бил поткован со делата 
на Димитар Влахов, Ангел Динев и Лазар Мојсов, така што со своите 
аргументирани дискусии ги пречекал михајловистите како „на нож“ и 
стекнал голем углед и авторитет меѓу 300 Македонци кои биле на бродот. 
По пристигнувањето во Џенова, се задржале два дена во исчекување на 
прекуокеански брод. Таму една група Македонци биле поканети во еден 
хотел на средба со адвокатот д-р Асен Аврамов,11 кој бил личен секретар 
на Ванчо Михајлов. Асен Аврамов веднаш започнал да ги изнесува 
големобугарските тези за идентитетот на Македонците, на што 
Богдановски аргументирано му одговорил „под какви услови и под 
влијание на кои фактори македонското словенство започнало да се 

                                                 
5 Македонија, V/53, ноември 1968, 3. 
6 Истото. 
7 Александар Христов, познат меѓу емиграцијата како Сандо Христов, бил Македонец, 
роден во Благоеврград, Бугарија. (Ставре Џиков, Четврта емигрантска Македонија, 
Скопје 2007, 57).  
8 Државен архив на Република Македонија, Фонд: ОЗНА/УДБА/РСВР/МВР досиеjа 
водени од поранешната МВР/УДБ (885), Досие за лице во историски архив Богдановски 
Наско Драган, бр. на лично досие 20218, кутија 744, папка II, Ev.br. 127, Predmet: 
Razgovor voden so „Kozjak“ na 8.06.1977 godina, стр. 4. (Натаму: ДАРМ, ф. 885, досие за 
Драган Богдановски...). 
9 Македонија, V/53, ноември 1968, 3. 
10 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 746, папка III, Извештај бр. 1 од 
9.06.1977, стр. 4.  
11 Д-р Асен Аврамов по потекло од село Скрижево-Драмско, бил софиски адвокат и  
ВМРО. (Нова Македонија, XLVI/15642, Скопје, 11 август 1990 година). 
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афирмира во самобитна нација.“12 На овие негови настапи мнозинството 
му дало сесрдна поддршка. 

Кога пристигнале во Јужна Америка, Драган Богдановски и 
неговиот пријател Сандо Христов биле соочени со пропагандната дејност 
на Македонската патриотска организација (МПО) на која жестоко и се 
спротивставиле. Посебно Драган Богдановски бил активен. Неговата 
контра пропагандна дејност, пред сè, се состоела во пишување разни 
памфлети кои повремено ги издавал и им ги праќал на Македонците во 
Бразил и Аргентина, во кои најмногу пишувал против комитетот на МПО 
во Јужна Америка. Со таа негова активност, Богдановски успеал да 
оттргне дел од Македонците кои биле под влијание на МПО.13 

Во 1954 година, Драган Богдановски и Сандо Христов го 
напуштиле Бразил и се упатиле за Франција, каде што Богдановски се 
запишал на факултетот за политички науки на Сорбона.14 Пролетта 1956 
година,  заедно со дел од студентите Македонци, решил да формира 
организација која би била противтежа на МПО, а требало да се вика 
Македонски национален фронт (МНФ). На основачкото собрание 
присуствувале 20-тина лица, од кои повеќето биле студенти.15 

На собранието биле поднесени два реферати. Прв со рефератот 
„Македонското национално прашање, вчера и денес“ настапил 
Богдановски, а по него Сандо Христов со реферат под наслов: „Денешната 
политичка положба на Македонија“.16  
 Целите на организацијата биле содржани во политичката 
платформа подготвена од Богдановски. Тезата на оваа политичка 
платформа била: Македонското прашање во својата основа е национално 
прашање, а не само политичко прашање и борба за остварување на 
вековниот илинденски идеал на македонскиот народ да живее во своја 
сопствена национална држава обединета. Во политичката платформа било 
третирано прашањето за обликот на политичкото уредување на  идната 

                                                 
12 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 746, папка III, Извештај бр.1 од 
9.06.1977 г., стр. 4. 
13 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 746, папка III, Извештај бр.1 од 
9.06.1977 г., стр. 6. 
14 Истото, 8. 
15 Ѓавочанов Стефан, Давидовски Стојан, Шопов Боге, Јанев Иван, Попов Панде, 
Христов Сандо, Настев Томе, Уљанов Сотир, Ќосев Миле, Димовски Коста, Зарев Крсто, 
Папатрифун Панде, Папатрифун Марија. (ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 
742, папка VIII, РСВР – СРМ; СДБ – III сектор, 20.11.1979 година, Скопје, 04-145, 
Објект: КП Дом Идризово, Лица ОО „Рашомон”, осуден за кривично дело здружување 
против народот и државата на 13 г. затвор, Службена белешка, стр. 5). 
16 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 747, папка V, Исказ на Драган 
Богдановски пред Окружен суд Скопје на 11.12.1978 г., стр. 6-7. 
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обединета македонска држава, и било решено дека за тоа прашање 
требало народот да одлучи, непосредно преку референдум.17 

 Крајната цел на МНФ била создавање на независна и обединета 
македонска држава. Меѓутоа, набрзо, нејзината активност била замрзната 
од причина што нејзиното раководство и дел од членството, поради 
нивните ,студентски обврски не можеле целосно да се посветат на 
активностите на организацијата.18 

Во текот на 1957 година, Богдановски се оженил со Норвежанката 
Брит Остенген и се преселил во Норвешка. Таму се претплатил на 
списанието на МПО „Македонска трибуна“, пред се да добива 
информации за активностите на МПО. Од списанието дознал дека во 
Белгија пристигнале група македонски емигранти од Грција, како и тоа 
дека во Брисел, во пролетта 1958 година, било основано друштвото 
„Тодор Александров“. Во истиот број бил објавен и говорот на Асен 
Аврамов, презентиран на основачкото собрание на друштвото, во кој 
Аврамов го негирал постоењето на македонската нација. Тоа било мотив 
плус Богдановски да замине за Брисел и да го пронајде клубот. На 
железничката станица, случајно сретнал неколку момчиња, Македонци, 
кои му кажале каде се наоѓа тој клуб. Кога влегол во клубската 
просторија, се одржувало собрание. Богдановски се претставил, земал 
збор и веднаш започнал отворено да го напаѓа Асен Аврамов и неговата 
негаторска политика спрема македонската нација. Дел од присутните 
започнале физички да го напаѓаат, но дел од нив го бранеле од нападите. 
Целиот ден присилно го држеле во клубот упатувајќи му и закани по 
животот. Околу 22.00 часот десетина членови на клубот го спровеле 
Богдановски до железничката станица и го качиле во првиот воз за 
Германија.19  

По немилиот настан во Брисел, Богдановски решил по секоја цена 
да го растури тој ванчомихајловистички клуб и да започне со издавање на 
еден национален весник преку кој би се спротиставил на 
ванчомихајловистите. Така кај него се родила идејата за издавање на 
весникот „Македонска лоза“. Името на весникот го зел по името на 
весникот „Лоза“ на македонските студенти во Софија кој почнал да 
излегува во 1890 година.20 За реализирање на оваа идеја, Богдановски 

                                                 
17 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 747, папка V, Исказ на Драган 
Богдановски пред Окружен суд Скопје на 11.12.1978 г., стр. 8. 
18 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 742, папка VIII, РСВР – СРМ, СДБ – III 
сектор, 20.11.1979 година, Скопје, 04-145; Објект: КП Дом Идризово, Лица ОО 
„Рашомон“, осуден за кривично дело здружување против народот и државата на 13 г. 
затвор, Службена белешка, стр. 5. 
19 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 746, папка III, Изјава на Драган 
Богдановски дадена на 20.06.1977 г., стр. 10-11. 
20 Истото, 12. 
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порачал машина за пишување од Швајцарија, а за печатење ја искористил 
печатницата на таткото на неговата сопруга. 

Првиот број излегол на 1 јануари 1959 година,21 во 250 примероци. 
Во период од две години и шест месеци, отпечатени биле вкупно 16 броја, 
а бројот на страниците варирал од 20 до 32.22 

Весникот прво започнал да им го испраќа на пријателите во Париз, 
но и на Македонците во Брисел, кои не биле под влијание на 
михајловизмот, или биле колебливи по тоа прашање.23 Примероци 
испратил и до адресата на редакцијата на „Македонска трибуна“, и отаму 
препишал уште околу 80 адреси, пред сè, на лица кои праќале огласи во 
весникот, што претставувало голема провокација. Освен тоа, примероци 
од весникот испраќал и до повеќе емигрантски весници: српски, хрватски 
и бугарски.  

Меѓу првите коишто му се јавиле во врска со весникот бил Страхил 
Пеев,24 со кого Богдановски се запознал во 1959 година во Гетеборг, во 
периодот кога од логорот во Лаврио дошла поголема група на Македонци. 
Тогаш Пеев му предложил да ги посетат, и политички да агитираат меѓу 
нив, што се покажало како успешно, така што кај нив се пројавил интерес 
за „Македонска лоза“.25 

 Весникот бил исполнет исклучиво со родољубива содржина и не 
бил непријателски насочен кон ниту еден народ.26 Сè со цел весникот 
„Македонска лоза“ да добие на сериозност и популарност, по шестиот 
број, Богдановски и Пеев решиле да формираат организација која би 
застанала зад „Македонска лоза“.27 Организацијата требала да се вика 
Македонски национален комитет (МНК). Иако била формирана како еден 
вид продолжение на Македонскиот национален фронт, Богдановски, 
                                                 
21 Славе Николовски – Катин, Македонскиот иселенички печат, Скопје 1993, 207. 
22 ДАРМ, ф. 885, досие на Драган Богдановски, к. 744, папка II, Разговор со Драган 
Богдановски воден на 20.06.1977, стр. 331-332. 
23 За пронаоѓање на адресите на Македонците во Брисел му помогнал извесен Вангел 
Бубутиевски кој му дал поддршка кога се судрил со ванчомихајловистите во клубот 
„Тодор Александров“ во Брисел. (ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 746, 
папка III, Изјава на Драган Богдановски дадена на 20.06.1977, стр. 14). 
24 Страхил Пеев бил роден на 4.09.1928 година во Свети Врач (денес Сандански М.И.) 
делот од Македонија под бугарска власт. Уште во 1941 година се преселил во Штип, а по 
завршувањето на средното училиште во 1945 година извесен период работел како учител 
во Светиниколско. Во 1954 година емигрирал во Шведска. (Архивско одделение на 
Институтот за национална историја, Фонд: Оставнина на Крсте Црвенковски, Сл. 
IV.1181, Информација за националистичките движења сред македонската емиграција во 
Западна Европа). 
25 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 747, папка VI, Изјава на Драган 
Богдановски дадена на 1.03.1987 г., стр. 1. 
26 С. Николовски-Катин, цит. дело, 207. 
27 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 744, папка II, Разговор со Драган 
Богдановски воден на 20.06.1977 г., стр. 347. 
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сепак, се одлучил за ново име, од причини што не сакал да има никаква 
сличност со името на политичката организација на бугарските емигранти 
Бугарски национален фронт.28 Воедно, името „фронт“ асоцирало на 
вооружена борба, па така со негова замена во „комитет“, требало да се 
нагласи политичко-агитационата борба на организацијата.29 

МНК бил формиран во летото 1959 година во Шведска, со седиште 
во Стокхолм.30 Целите на МНК биле исти со оние на МНФ, односно борба 
за независна и обединета македонска држава. 

Весникот „Македонска лоза“ и официјално станал печатен орган на 
МНК. Подоцна, во почетокот на 1960 година, започнал да излегува и 
вториот весник,  гласник на МНК под името „Слободна Македонија“, 
редактиран од Страхил Пеев, а финансиски поддржан од Драган 
Богдановски. „Слободна Македонија“ излегувал до 1961 година, и биле 
испечатени вкупно 8 броеви.31 Всушност, главната активност на МНК 
била водена преку весниците. 

Покрај печатењето на овие два весника, МНК преминал и на 
печатење едиција „Македонска лоза“, т.е. издавање на разни брошури со 
историско-политичка, културна и литературна тематика. Богдановски бил 
главниот иницијатор за печатењето на „Македонска лоза“, а поттикнат од 
фактот што меѓу македонската емиграција речиси и да немало литература 
од македонска провиниенција. Од друга страна пак, ванчомихајловистите 
редовно печателе брошури кои имале пропагандистички карактер. За таа 
цел Богдановски напишал една книга, во два тома, под наслов „Борба на 
македонскиот народ за национална слобода“ и една брошура „Илинден-
македонско борбена епопеја.“32 

МНК егзистирал до 1961 година, односно до оној момент додека 
Богдановски бил активен, причината за неговото пасивизирање била во 
семејните проблеми.33 

Неговиот немирен дух не го оставил долго време да биде настрана 
од случувањата на македонската политичка емиграција во Европа. Во 
зимата 1962/63 година се реактивирал и помогнал да се формира и да 
профункционира клуб-друштво за Македонците од Брисел, кое 
                                                 
28 Бугарскиот национален фронт бил формиран во 1947 година во Западна Германија од 
Иван Дочев чијашто главна цел била рушење на комунистичкиот режим во НР Бугарија. 
29 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 747, папка V, Исказ на Драган 
Богдановски пред Окружен суд Скопје на 11.12.1978 г., стр.7. 
30 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 746, папка I, Положбата во МНК после 
аферата со Драган Богдановски, 18.03.1962, стр. 4. 
31 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 744, папка II, Изјава на Драган 
Богдановски дадена на 20.06.1977 г., стр. 335. 
32 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски к. 744. папка II, Разговор со Драган 
Богдановски воден на 13.06.1977, стр. 240. 
33 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 747, папка V, Исказ на Драган 
Богдановски пред Окружен суд Скопје на 11.12.1978 г., стр. 9. 
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официјално за  тамошните власти требало да дејствува како културно 
друштво. Формирањето на клубот се случило во периодот кога 
Богдановски подолго престојувал во Брисел, и престојот го искористил за 
да им помогне на тамошните Македонци, кои го напуштиле друштвото 
„Тодор Александров“, но не биле организирани. За потребите на новиот 
клуб, Богдановски максимално се ангажирал. Изнајмил куќа, ја опремил 
со мебел и мала библиотека за што потрошил околу 100.000 белгиски 
франци.34 На основачкото собрание учествувале околу 40 Македонци, 
решено било клубот да се вика „Јане Сандански“ и да функционира како 
„македонско културно здружение“,35 а за претседател бил избран Ѓорѓи 
Манев.36 Друштвото било регистрирано во општината, а имало и статут, 
чиј автор бил Богдановски.37 

Формирањето на друштвото нe останало незабележано, напротив. 
Ванчомихајловистите од „Тодор Александров“, не можеле да се помират 
со фактот дека бил формиран ваков клуб и направиле инцидент уште при 
одржувањето на основачкото собрание. Тогаш упаднале неколку лица кои 
вербално ги нападнале присутните, па дури била испровоцирана и 
физичка пресметка.38 

Било одлучено клубот да печати и свое гласило под името 
„Македонска мисла“, како списание за култура и општествени прашања. 
Првиот број излегол во јули 1964 година и бил уредуван од Редакциски 
колегиум во состав: Михаил Чекич, Јован Павлов и Крсте Стојановски, но 
најголем број од текстовите биле потпишани од Драган Богдановски. Во 
воведната статија од првиот број била објаснета намерата на списанието 
каде, меѓу другото, се вели: „Денес во емиграцијата има неколку 
македонски изданија, од кои некои се вистински македонски и 
национални, кои се издаваат на македонски литературен јазик и ги 
заштитуваат македонските национални интереси, а други, 
псевдомакедонски како ‘Македонска трибуна’ и ‘Македонски глас’, што 
се издавани од група родоотстапници на бугарски јазик, сеејќи во нив 
замаглување и фалсификаторство за националниот карактер на 
Македонците, нивното историско минато и нивната борба за национална 
самостојност. За разлика од последните псевдомакедонски трибуни и 
гласови, нашето списание ‘Македонска мисла’ ќе биде во редот на 

                                                 
34 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 746, папка III, Изјава на Драган 
Богдановски дадена на 20.06.1977 г., стр. 23. 
35 С. Николовски-Катин, цит.дело, 211. 
36 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 744, папка III, Разговор со „Козјак“ б.д., 
стр. 360. 
37 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 746, папка III, Изјава на Драган 
Богдановски дадена на 20.06.1977 г., стр. 23. 
38 ДАРМ, ф. 885, досие за Драган Богдановски, к. 744, папка III, Разговор со „Козјак“, 
б.д., стр. 360. 
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вистинските национални македонски изданија во емиграцијата, и со 
својата содржина и цел, тоа ќе се разликува од нив, по тоа што ќе биде 
културно-просветно списание.“39 Списанието  редовно излегувало и 
клубот одлично функционирал сé до крајот на 1964 година, односно 
додека во Брисел престојувал Богдановски и сета грижа и одговорност за 
функционирањето на клубот била негова.40 Па така, кон крајот на 1964 
година излегол и последниот петти број на „Македонска мисла“.41 

Кога Богдановски го напуштил Брисел, веднаш започнале 
несогласувањата меѓу членовите на Управата, кои биле толку големи и 
непремостливи што предизвикале растурање на клубот, па дури мебелот и 
библиотеката биле буквално разграбани од просториите. Подоцна 
Богдановски дошол до сознанија дека сето тоа било дело на луѓето од 
„Тодор Александров“, кои на своја страна го придобиле благајникот Крсте 
Боглев, кој го направил раздорот.42 

По овие настани Богдановски се вклучил во новоформираниот 
Ослободителен комитет на Македонија (ОКМ), што претставува посебно 
поглавје во неговата политичка активност. 

Може да заклучиме дека Богдановски бил еден од првите 
македонски емигранти кој со конкретни акции им се спротиставил на 
ванчомихајловистите на два континенти, како поединец и како дел од 
двете организации. Неговата активност добива на тежина поради фактот 
што и додека бил вклучен во МНФ и МНК, најголем дел од активностите 
на овие две организации биле на негов товар. Тоа за него било одлично 
искуство кое подоцна го пренел во Ослободителен комитет на 
Македонија, односно во Движењето за ослободување и обединување на 
Македонија, кога неговата активност добила поорганизиран карактер. 
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Периодика 

• Македонија 
• Нова Македонија 
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Резиме: 
Драган Богдановски имал голема улога во организирањето на 
македонската повоена политичка емиграција. Тој бил иницијатор на 
првата македонска политичка организација меѓу македонската емиграција 
во Западна Европа по Втората светска војна. Таа организација била 
формирана во Париз, Франција, 1956 година, и именувана како 
Македонски национален фронт. Веднаш по пасивизацијата на 
организацијата, Богдановски во Норвешка започнал со издавање на еден 
македонски политички весник именуван како "Македонска Лоза". 
Весникот станал печатен орган на новоформираната организација - 
Македонскиот национален комитет во Шведска, која постоела 1959-1961 
година. Во 1962-1963 година Богдановски имал значајна улога во 
формирањето на македонскиот културен клуб "Јане Сандански" во Белгија 
и неговиот печатен орган "Македонска мисла". 
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Resume: 
Dragan Bogdanovski had a major role in organizing the Macedonian postwar 
political emigration. He was the initiator of the first macedonian political 
organization among Macedonian emigration in Western Europe after Second 
World War. That organization was formed in Paris, France 1956, and it was 
named as Macedonian national front. Immediately after the passivization of the 
organization, Bogdanovski in Norway began issuing Macedonian political 
newspaper named as “Makedonska Loza”. The newspaper became a printed 
organ of the newly formed Organization - Macedonian National Committee in 
Sweden, which existed from 1959 to 1961. In 1962-1963 Bogdanovski had a 
significant role in the formation of the Macedonian Cultural Club “Jane 
Sandanski” in Belgium and its printed organ "Makedonska misla". 
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