
  

REPORTA@A        

48 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 570 / 3.6.2005

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

КУЛТУРЕН ПРЕДИЗВИК    

МАКЕДОНСК   А ШАНСА ДА СЕ СПОЈАТ  МАКЕДОНСК 

Македонскиот агент 
007, али јас - Џемс 
Бонд, Виктор Боев", 

кој пред две години гордо и 
достоинствено го постави др-
жавното знаме на нултата точ-
ка од Северниот Пол, се под-
готвува за нова авантура, ос-
војување на Јужниот Пол - Ан-
тарктикот, бидејќи сака да ја 
пренесе нашата вековна кул-
тура и пораката на мирот на 
македонскиот народ. Со тоа 
постои непроценлива шанса 
да биде првиот Македонец, 
кој истовремено бил на двата 
пола, каде што во енормно 
студени услови на минусни 
температури се вееше маке-
донското сонце.

"Психо физички сум подго т-
вен", вели Боев, кој има ла-
вовско срце и свесно се со-
очува со новиот предизвик.

"Се занимавам со разни 

"Материјалните подготовки, односно финансиите 
се најболната страна, бидејќи веќе контак-
тирав со некои фирми, но оттаму нема по-
вратен сигнал. Сè уште салдото е нула", вели 
Виктор Боев, плашејќи се дека нема да за-
мине на Јужниот Пол, затоа што македонските 
спонзори "кикснаа".

"Јас би го однел македонското сонце, но ми е страв 
да не го стопи мразот на полот. Нашето сонце 
многу е жешко, ако го закачам на нултата точ-
ка ќе има глобално затоплување", се шегува 
Боев во врска со еколошките проблеми на 
планетава.

спортови: летање, падо бран-
ство, фитнес, ролерки, пли-
вање, скијање итн. Но, за ова 
не се потребни некои кла-
сични подготовки, кои често 
се поврзуваат со трчање 10 
километри итн.; туку се со очу-
вате со физичка подготовка 
или аклиматизација на ми-
нусни температури", истак ну-
ва Боев, кој има еден голем 
проблем, а тоа се спон зор-
ствата за оваа напорна екс-
педиција.

Имено, и покрај тоа што 
ова неверојатно патување 
има хумана симболика, од-
носно идејата е да се про-
мовираат Република Маке до-
нија, нејзиниот јазик, култура, 
сепак спонзорите затајуваат. 
На почетокот тие многу му 
ветувале, но како се ближи 
времето за патување така на-
дежта кај Боев згаснува. Спон-

зорите сè уште финансиски 
не го поткрепуваат и затоа 
оваа мировна мисија, која по 
многу нешта личи на Кирило-
Методиевата мисија во Мо-
равија, е доведена во пра-
шање. 

"Јас сум единствениот Ма-
кедонец кој бил на Северниот 
Пол, а добив покана да учес-
твувам и во експедицијата на 
Јужниот Пол. Тоа е мојата цел, 
која си поставив - од Арктик до 
Антарктик, од точката нула до 
точката нула. За ова имам под-
дршка и од професорот Јо-
вица Угриновски (невро хи-
рург), кој веќе беше на Јуж-

ниот Пол, меѓутоа ќе бидам 
единствен кој можеби бил на 
двете места. Идејата е да се 
промовира Македонија, би-
дејќи во ова време нам ни тре-
ба светска промоција, при-
знавање, бараме да се до-
кажеме, а веќе со екс педи-
цијата на Северниот Пол на-
правив каква таква културна 
пропаганда. Ја рекламирав 
Македонија и тоа на најви-
соко ниво", потенцира Боев, 
кој за оваа експедиција имал 
"амин" од Кофи Анан, почи на-
тиот претседател Борис Трај   -
ковски и други.

Тој истакнува дека спе ци-

"

СЕВЕРНИОТ     И ЈУЖНИОТ ПОЛ СЕВЕРНИОТ   
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точка нула. Наводно имало 
несреќи и затоа е забрането 
од ООН. Таму дури има по-
ларни бази на Американците, 
Русите итн., кои не сакаат да 
имаат непредвидени  воз душ-
ни случувања. Боев нè пот-
сети и на патувањето за Се-
верниот Пол.

евме на мраз. Тоа е кон стан т-
на температура. Таму пре с-
тоју ваш одредено време, а 
до колку ги извадиш рака ви-
ците ти замрзнува раката. 
Един ствено лицето околу 
очите и носот е најотпорно 
на студот. Точката нула е мес-
то каде што се спојуваат сите 
24 мери дијани. Таму се чув-
ствував поблиску до Господ. 
Таму нема ништо. На нултата 
точка има универзално вре-
ме, таму не постојат исток, 
запад, таму на компасот се 
покажува југ", вели Боев, за-

јалната зимска опрема не мо-
же да се набави во Маке до-
нија, но најважно е таа да 
може што повеќе да ја задржи 
температурата на човечкото 
тело.

"Оваа експедиција чини 
три пати повеќе од онаа за 
Северниот Пол. Таа во 2002 
година ме чинеше 7.000 аме-
рикански долари. Но, ова е 
поскапа, бидејќи дестина ци-
јата е поголема. Се патува со 
авион до Антарктика, од нос-
но се слетува на Антарктик. 
Авион не слетува на нултата 
точка, туку се останува во 
месноста Патриот хил, а од 

таму до нултата се оди со спе-
цијално изготвени возила. Тој 
пат од 400 до 500 км се минува 
за четири или пет де на", рас-
кажува Боев. 

Но, претходно аклиматиза-
цијата ќе биде во Чиле во 
гратчето Ушуаиа и Пунта Аре-
нас, познати места од до ку-
ментарците. Потоа се па тува 
за Патриот хил, каде се ос-
танува ден или два, а потоа со 
возилата до нултата точка. Тој 
се надева дека со падо бран 
ќе скока кај Патриот хил, 
колку тоа да биде сим бо-
лично, бидејќи на Јужниот 
Пол е забрането скокање на 

СЕВЕРНИОТ     И ЈУЖНИОТ ПОЛ И ЈУЖНИОТ ПОЛ 

вршувајќи ја приказната со 
спомените на скромните ја-
дења леб и мар малад, кои во 
поларната база секогаш биле 
засладени со чаша вотка, која 
помагала за цир кулација на 
крвта.

"Се патува со авион до 
Москва, а потоа до гратчето 
Хатанга, од таму до  Северниот 
Пол, каде се престојува во 
шатори поставени во полар-
ната база, која се вика Борнео. 
Ние на минус 40 степени спи-

ДО НУЛТАТА ТОЧКА НА ДО НУЛТАТА ТОЧКА НА ЈУЖНИОТЈУЖНИОТ ПОЛ СЕ ОДИ СО СПЕЦИЈАЛНИ  ПОЛ СЕ ОДИ СО СПЕЦИЈАЛНИ 
ВОЗИЛАВОЗИЛА
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