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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ВО МАНУ ГАНЕ ТОДОРОВСКИ "ГО РАЗУБАВИ И     

На 28 ноември Ал бан ци-
те во Република Маке-
донија ја одбележаа 

600-годишнината од раѓа ње-
то на Ѓорѓија Кастриот - Искен-
дер, кој го сметаат за на роден 
херој, но и бранител на ев-
ропската цивилизација од на-
падите на Османлиите. По тој 
повод во Скопје се случи се-
албанска, културна и на цио-
нална еуфорија, која ги под-
греа меѓунационалните ст-
расти и апетити, оставајќи ги 
во заборав историските фак-

Тој не може да биде трет Хомер, бидејќи "вториот 
Хомер" Григор Прличев го задолжил да не се 
меша во работи кои не му се историски по-
знати. Гане може да пишува само за стихот на 
Прличев и на други македонски поети, а не да 
се повикува на пишувања на Драги Михај-
ловски кој, исто така, е поет, а не историчар. 
Затоа не можеме да го препознаеме Гане То-
доровски. Нели не му личи на мудроста од 
годините, а уште повеќе на литературниот и 
на поетскиот багаж кој го има зад себе!? Вака 
самиот себеси се побива, а уште повеќе го ши-
ри гневот и разочараноста кај научната и до-
блесната јавност, која однапред ја "исши ка-
нира", без да й даде збор да ги оправда своите 
ставови и размисли.

ти и аргументи, кои треба сло-
бодно да говорат за улогата 
на Искен дер во минатото на 
Балканот и на тогаш до ми нант-
ната христијанска Европа.

Во тој контекст беше и Ме-
ѓународниот научен собир 
ор ганизиран од  Министер-
ството за образование и нау-
ка и од Институтот за нацио-
нална историја. Домаќин на 
Собирот беше Македонската 
академија на науките и умет-
ностите, која ширум ја отвори 
портата за да се одбележи ју-

билејот, кој на Албанците им 
значи сè, а бидејќи Маке дон-
ците сè уште немаат изгра-
дено сопствена научна и кул-
турна одредница за придо-
несот на Искендер во ма ке-
донското минато, тие ќе мол-
чат или ќе слушаат онака ка ко 
што некој ќе им сервира. Вис-
тинските научници се наоѓаат 
на маргините од општеството 
(д-р Петар Поповски, д-р Ристо 
Ивановски), бидејќи дел од по-
литичарите и од исто рича ри-
те стравуваат од "вперува ње-
то на копјата" - на годините, на 
случките и на настаните. Затоа 
се заблу ду ваат генерациите кои 
доаѓаат и се вжештуваат меѓу-
нацио налните односи, а пара-
лелно се величат и се возви-
шуваат "героите" до не бо, без 

да им се оддаде стручен или 
издр жан научен поглед во од-
нос на нивниот удел во ис то-
ријата на Балканот.   

КОМУНИСТИЧКА 
МАТРИЦА

Два барда на македонското 
академско небо имаа разли-
чен аршин во однос на кру-
цијалното прашање: кој бил 
Ѓорѓија Кастриот или Искен-
дер. Едниот од агол на пр-
етседател на МАНУ, Цветан 
Грозданов, беше умерено рас-
положен, незаборавајќи да 
на гласи дека во отпорот кој 
го давал Искендер, свое учес-
тво зеле и Македонците, но и 
Охридската архиепископија 
која дала сесрдна поддршка, 
поради што "Св.Софија" била 
претворена во џамија, а црк-
вата на Плаошник во Охрид 
била срамнета со земја. До-
дека, пак, другиот - академик 
Гане Тодоровски, како маче 
предеше во скутот на коор га-
низаторот, министерот Азис 
Положани. Што се случи со 
по знатиот македонски лите-
рат, есеист и поет Гане Тодо-
ровски? Овој ли е Гане-Гане 
Тодоровски, кој заедно со ис-
такнатиот македонски деец 
Ан  те Поповски, ја создадоа 

партијата МААК? Ако Анте По-
повски беше жив тогаш јавно 
ќе се откажеше од својот дол-
гогодишен пријател, а вака 
"ко с ките му се превртуваат в 
гроб", слушајќи го "лавот кој 
се претворил во минорно 
глувче и блее како овчичка", 
за тема која не е стручен или 
компетентен. Од каде му се 
тие метафори на Гане Тодо-
ров ски? Тој не може да биде 
трет Хомер, бидејќи "вториот 
Хомер" Григор Прличев го за-
должил да не се меша во ра-
боти, кои не му се историски 
познати. Гане може да пишува 
за стихот на Прличев и на дру-
ги македонски поети, а не да 
се повикува на пишувања на 
Драги Михајловски кој, исто 
така, е поет, а не историчар. 

Затоа не можеме да го пре по-
знаеме Гане Тодоровски. Не-
ли не му личи на мудроста од 
годините, а уште повеќе на 
литературниот и на поетскиот 
багаж кој го има зад себе!? Ва-
ка самиот себеси се побива, а 
уште повеќе ги шири гневот и 
разочараноста кај научната и 
доблесната јавност, која од-
напред ја "исшиканира", без 
да им даде збор на д-р Петар 
Поповски и на д-р Ристо Ива-
новски, да ги оп равдаат свои-
те ставови и раз мислувања. 
На тој начин, обви ну вајќи го 
нивното истражување како 
аматерско, проблема тично 
или недобронамерно, се пра-
шуваме - дали академик Тодо-
ровски се враќа на ко му нис-
тичката матрица, кога по стои 
само една вистина. Или за 
волја на вистината, можеби 
целата какафонија ја создаде 
за да ја скрие својата одго вор-
ност (нестручност) во подго-
товките на воведниот збор и 
рефератот посветен на јуби-
лејот 600 години од раѓањето 
на Искендер. Вака, големиот 
академик се претвори во мал 
човек, кој сака да се направи 
сезнајко, а всушност се исто-
пори на буниште за да ја под-
држи политиката која ја негу-
ваат одредени албански на-

ККОСОСКИТЕ НА ИСКЕН 
МАМАКЕДОНСКИ КЕ С  

ПРОЗВАНИОТ АКАДЕМИК ТОДОРОВСКИ ПРОЗВАНИОТ АКАДЕМИК ТОДОРОВСКИ 
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    ГО ВИВНА" ЃОРЃИЈА КАСТРИОТ ДО НЕБО!

ционалисти, кои ја иско рис-
тија шансата за да докажат де-
ка со "парите" се урива и стек-
натото македонско име и ве-
ли чието на еден т.н. ака де мик. 

МАКЕДОНСКО-
АЛБАНСКА 

КОНВЕРЗАЦИЈА

Кој остана да го брани диг-
нитетот на историчарите и на 
академиците, без да го нама-
луваме значењето и постое-
њето на Ѓорѓија Кастриот-
Искендер.   

"Со научниот собир кој го 
организираа Институтот за 
на ционална историја и Мини-
стерството за наука и образо-
вание се одбележуваат 600 

нуваат кралевите Марко, Кар-
ло Топије, а локалните ал бан-
ски господари Музани, Ду ка-
ѓини, Аријанти, Гропа и За ка-
рија, па и Кастриоти, веќе се 
османлиски харачари", ве ли 
академикот.

Првиот човек на МАНУ, Цв е -
тан Грозданов, се осврна на 
животот на Искендер, но и до-
даде "историјата на го ле ми от 
отпор на Ѓорѓија Кастриот е 
добро познат и проучуван од 
водечките турколози и други 
медиевисти во светот. Меѓу-
тоа, сакам да нагласам дека 
негови соборци биле и Маке-
донците. И затоа не слу чајно 
го опева и 'вториот Хо мер', 
Григор Прличев", истак нува 
академик Цветан Гроз да нов.

За разлика од него, Гане 

мет по историја во на шите 
средни училишта: не е само 
историска реминис цен ција за 
која се пронаоѓаат по годни и 
потребни церемо ниски ек-
виваленти и од која се црпат 
поуки; не е ниту об ид за ре-
афирмација или е ре ак туе ли-
зација; не е ниту по сег кон 
нови тенденции за мо дерна 
или договорна еду ка ција во 
мултиетничкиот наш прос тор.

"Се чини, чествувањето на 
Искендер (по повод 600 го-
дини од раѓањето) е среќна 
околност, како најнова мож-
ност за едно реално, та нај ре-
ално толкување, имено како 
што го означивме тоа во нас-
ловот на овој текст - поимско-
значенска потреба на нашиот 
ден - за да се сфати конечно и 

такво, каква што е Искен де-
ровата херојска епи зода, па 
може треба да се употреби и 
во дотерувањето на сегаш-
носта и во градбата на асе-
измички државни ин ституции 
среде и ширум Бал канот?!", 
вели Тодоровски, убла жу вај-
ќи ја својата улога во чес тву-
вањето со литера турните мо-
тиви, а напаѓајќи ги д-р Петар 
Поповски и д-р Ристо Ива-
новски само затоа што не се 
на иста бранова дол жина.

"Господа граматици, инте-
лектуални буквојадци и поли-
тички грамотници, доколку 
ве има тука или кај годе ши-
рум балканскиот дел од Ев-
ропа, слушнете и кажете дека 
сте чуле, дека од денеска па 
кон понатаму, во чест и во сла-

во духот на ова практично ви-
дување, кое гласи: Искендер 
- наш современик!  Имено, за 
да се сфати токму во про токот 
на нашиов проклет или со 
бројни зла дамкосан век, де-
ка е потребно, одвеќе по треб-
но, да посегаме со своето мо-
билно сознание и вни ма ние и 
да ги внесуваме во сво јот мис-
ловен и дејствен ан гаж ман 
примерите од исто ри јата, кои 
импонираат со свои те обе ди-
нувачки и народо заштит нич-
ки заложби. Наши от историс-
ко-географски про стор тоа го 
бара. Не попусто се вели дека 
и минатото може да биде уш-
те како ползо твор но, ако е 

ва на големиот Искендер ќе 
воведеме во јазикот на наша-
та меѓусебна македонско-ал-
банска конверзација ново гр-
а матичко време - идно блис-
ко време, со што нашето меѓу-
себно општење ќе придобие 
забрзан тек на разбирање. Со 
оваа пристојна патетика, при-
родна во својот звук и при-
способена за осетливиот слух 
на нашето време, нека да го 
започнеме нашиот ползо тво-
рен разговор за големиот 
Искендер, вечниот Искендер, 
Божјото око, кое бдее врз 
мирот на Балканот", така со 
друга игла ни везе академик 
Гане Тодоровски.

КОС  ДЕР - ВТОРИОТ АЛЕКСАНАДАР 
МА  Е ПРЕВРТУВААТ И ВО ГРОБ!

ОЧИТЕ И УШИТЕ НА ЈАВНОСТА СЕ ИЗГУБИЈА ВО ЛОШИОТ ОЧИТЕ И УШИТЕ НА ЈАВНОСТА СЕ ИЗГУБИЈА ВО ЛОШИОТ 
ПРЕВОД НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКПРЕВОД НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

години од раѓањето на Ѓор-
ѓија Кастриот, познат и како 
Искендер, знаменита личност 
во отпорот кон османлискиот 
пробив и намера да се по-
кори Албанија и другите бал-
кански држави. 20 години Ис-
кен дер со исклучителна храб-
рост, умешност и дипло мат-
ска тактика се одржувал во 
албанските утврдувања, а во 
неговата војска учес тву вале 
и Македонци; борбите се во-
деле во регионот на Де бар. 
Тој ја имал поддршката и на 
Охридската архиепи ско пија, 
чиј поглавар Доротеј во 1466 
година бил казнет од сул-
танот Мехмет II и заедно со 
повеќето охридски болјари 
бил спроведен на доживотно 
заточение во Анадолија", по-
тенцира академик Грозданов.

Тој додава дека во втората 
половина на XIV век на гео-
политичката карта на тогашна 
христијанска Европа се поја-
вуваат Османлиите, кои биле 
моќен воен фактор, а по Ма-
ричката битка во 1371 година, 
во која животот го загубиле 
Волкашин и Углеша, владе те-
лите во Македонија и во блис-
ките региони на Балканот мо-
рале да го прифатат вазал ни-
от однос. 

"Османлиски трибутери ста -

Тодоровски вели: 
"Славејќи ја 600-годишни-

ната од раѓањето на големиот 
син на албанскиот народ Ѓор-
ѓија Кастриот-Искендер (1405-
2005), ние Македонците се 
вклучуваме во сеопштото чес-
твување на историскиот јуби-
леј поради бројни резони, на 
кои понашироко треба да им 
се даде разглас. Името на Ис-
кендер го среќаваме бук вал-
но во сите енциклопедии на 
европските народи како име 
на прославен војсководец, 
на ционален херој на албан-
скиот народ и како триум фа-
лен и монументален симбол 
на балканската хероика. Тоа е 
лик на војсководец, чија двае-
сетипетгодишна борба про-
тив османлиската воена ин-
вазија на Балканот и во Евро-
па го врзува правовремено 
јавното мислење на светот 
како пример и илустрација 
на отпор против страотно го-
лемата воена сила на Ос ман-
лиите, чиј налет на балкан ски-
от дел на Европа во првата 
половина на XIV век, успева 
да наметне мошне важни про-
мени во политичката карта на 
стариот континент".

Поради тоа, според Гане, 
Искендер не е само мето д ска 
единица од наставен пред-


