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МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЧЕСТ НА    

КУЛТУРА
КУЛТУРА

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Во организација на здру-
же нијата "Блек Поинт - 
100", Кочани, "ЦЕНЕСИ"- 

Скопје, "Гард"- Кочани, "Бо-
тон"- При леп, "Здружението 
на телес но инвалидизирани 
лица на Македонија", а под 
мотото: "Кралот на кралевите 
- Царот на царевите", во гра-
дот Ко чани - Плачковица, на 
22, 23 и 24 јули, ќе се одржи 
ма нифестација во чест на 
2361-годишнината од ра ѓа ње -
то на царот Алексан дар III Ве-
лики. 

Зошто Плачковица? Затоа 
што во плачковичкиот крај, 
низ векови, се прераскажува 
една легенда за кралот Ал-
ександар и за неговиот пре-
стој кај некој крал од тој ре-
гион, кој наводно имал свое 
кралство, кое се викало Па-
онија. Двајцата кралеви се 
состанале во Светиот Град, 
кој се наоѓал на платото од 
планината Плачковица. Во 
тој Свет Град Александар и 
неговиот домаќин Липиј раз-
говарале како да продолжат 
добрите односи меѓу тие два 
народа во добро и во лошо. 
Се договориле да си пома-
гаат во сите нешта кои се од 
доменот на државните од-
носи. По таквата спогодба и 
разбирање, на радоста и не-

мало крај, а таа се пренела и 
во народот, така што по един-
ци почнале како и кралот да 
плачат и да ронат солзи ра-
досници. Врз основа на оваа 
случка, и поради тоа што се 
излеале многу солзи, се фор-
мирал поток - рекичка, кој 
тогашните мештани го на-
рекле Плачковица, а пак, на 
планината и го промениле 
името во Плачковица, имиња 
кои останале до денес. По-
стои и друга легенда во која 
се зборува за името на пла-
нината Плачковица. Спо ред 
неа, татко му на Алек сандар 
III, кралот на Маке донците, 
Филип II го донел синот на 
планината Пла чковица, која 
пред тоа имала друго име, 
кај некоја жена која знаела 
да лекува за да го излекува 
од преголемото плачење, 
кое го обземало идниот крал 
на Македонија. Таа жена жи-
веела во градот на Пла ч-
ковица кој се викал Свет 
Град. Откако го донеле прин-
цот Александар  во при друж-
ба на татко му, кралот Филип 
II, и й кажале на же ната за 
што се работи, таа им од го-
ворила дека детето е сосема 
здраво, а плаче затоа што во 
себе поседува пре голема 
енергија и на тој на чин мора 

да се ослободува од неа, при 
што им рекла да не се воз-
будуваат, треба да го остават 
на мира и дека наскоро, штом 
ќе почне да оди, ќе пре стане 
со пла че њето и му пред ви-
дела дека ќе стане голем цар 
и ќе ја надмине славата на 
татко му. Кога ова го слушнал 
Филип II, кој бил во при д-
ружба на месниот крал Ли-
пиј, кој пре стојувал во Све-
тиот Град на Плач ко вица, од 
радост се рас плакал како и 
неговиот домаќин, и по нив-
ното пла чење името на пла-
нината й го замениле й ја на-
рекле Плачковица. Според 
третата легенда, име то на таа 
планина е про ме нето по 
сред    бата  на кралот Алек сан-

дар III Македонски и кралот 
на Паонија, Лангар. Средбата 
на двата крала би ла на т.н. 
планина во насе леното мес-
то Свет Град. На неа Алек сан-
дар, како маке донски крал, и 
Лангар, како крал на Па он ци-
те, се дого вориле да се вос-
постават што подобри др-
жавни од носи од оние меѓу 
татко му Филип II додека бил 
жив и кралот Лангар. Раз-
бирањето за државните ра-
боти меѓу кралевите било на 
завидно ниво, по што на 
двајцата поч нале да им течат 
солзи ра досници, толку мно-
гу солзи што се формирал 
поток, кој месното население 
го на рек ло Плачковица, би-
дејќи кра левите плачеле од 
радост. 

 
ПРОГРАМА

 
Целите и програмската 

рамка на оваа манифестација 
се однесуваат на органи зи-
рање различни мани фес та-
ции од културно-забавно, 
нау    чен, историско-познава-
телен и спортски карактер, а 
сè со цел да се поттикне про-
учувањето, системати зи ра-
њето и популаризирањето 
на државно, правно, ди пло-
матско-политичко, соци јал-
но-економско и воено на-
след ство на македонската им   -
перија, а особено на тат кото 
на Филип II и синот Ал ек-
сандар III Македонски. За таа 

Не сме Словени дојдени од зад Карпатите, туку 
нашиот континуитет на постоење е од пред 
7.000-8.000 години. 

Без минатото нема виза за иднината.

СТАМЕН ТРАЈЧЕВСКИСТАМЕН ТРАЈЧЕВСКИ
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       АЛЕКСАНДАР III ВЕЛИКИ

КРАЛОТ НА КРАЛЕВИТЕ КРАЛОТ НА КРАЛЕВИТЕ 
- ЦАРОТ НА ЦАРЕВИТЕ- ЦАРОТ НА ЦАРЕВИТЕ

цел, како што ни објас нува 
Стамен Трајчевски, со ветник 
на Агенцијата за про наоѓање 
на лица и предмети, која 
функ ционира во рам ките на 
Зд ружението "Блек Поинт - 
100", Кочани, ќе се ор га ни-
зираат спортски ин диви ду-
ални натпревари во фр лање 
ѓуле и стрелање со воз душна 
пушка, како и гр упни спор-
тови во мал фуд бал, од бојка, 
кошарка, ма ра тон, марш, пла-
нински и бр зински вело си-
педизам, ав торели и мото 
крос. Потоа, ќе се орга ни-
зираат обука и натпревар за 
воени вештини за ориен-
тација во планински пре де-
ли. Наоѓање диви пло дови, 
калемарство и изра ботка на 

занаетчиски и други произ-
води. Ќе се органи зи раат на-
учни проекти и три бини за 
современите аспекти на ма-
кедонизмот во држав но-
правна, воено-дипло мат ска, 
економско-градителска и 
кул  турно-духовна сфера. Ќе 
има и настапи на фол клор ни 
секции, пејачи и ансамбли со 
изворен карактер, рецита-
торски и театарски претстави 
итн. 

ИДЕНТИТЕТ

"Целта ни е јакнење на ма-
кедонскиот дух и запозна-
вање на идентитетот. Не сме 
Словени дојдени од зад Ка р-
патите, туку нашиот конти нуи -

тет на постоење е од пред 
7.000-8.000 години. Ние не 
сме Антички Македонци, ту-
ку Македонци во контину-
итет. Сакаме во прв план да 
избијат Александровите иг-
ри, бидејќи вклучувајќи ги 
Александар и Филип доаѓаме 
до откритие дека Олим пис-
ките игри не потекнуваат од 
таа година, туку многу по ра-
но од кралот Херакле", вели 
Трајчевски.

За тоа како дошло до фор-
мирање на Здружението "Бл-
ек Поинт - 100", Кочани, Трај-
чевски појаснува како некои 
млади момчиња прво фор-
мирале стрелачки клуб, кој 
постои и денес. Потоа, со не-
гова помош (бил пора не шен 

припадник на Службата за 
безбедност), регистрирале 
Агенција за пронаоѓање на 
лица и предмети. Во рамките 
на "Блек Поинт" се регис три-
раат и други активности: обу-
ка на кучиња трагачи, за чу-
вување и грижа за при ро да-
та, односно екологијата, дру  -
жење по планините, за чу ву-
вање на традициите, гри жа 
за нашето минато, како и 
проу  чување на стратешките 
и традиционалните интереси 
со кои Македонецот тогаш 
станал моќен. 

На плакатите се наоѓаат 
слики од таткото и од синот, 
Филип II и Александар III, и 
сонцето како носител на таа 
активност. 


