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ГЛАС НА ЈАВНОСТА ФОРУМ
НА Ј ГОЛЕМИ  ИСТРАЖУВАЧИ  НА  НА Ј ГОЛЕМИ  ИСТРАЖУВАЧИ  НА  

СТАРОМАКЕДОНСКАТА  ИСТОРИ ЈАСТАРОМАКЕДОНСКАТА  ИСТОРИ ЈА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

Како Хамонд, така и Борза, 
поголемиот дел од својата на-
учна дејност му ја посветија на 
истражувањето и на откри ва-
њето на историјата на античка 
Македонија. Двајцата беа оп-
седнати со феноменот на ре-
чен "Македонија". Македонија, 
во научниот свет со години е 
сметана за академски екви ва-
лент на фронт за расправи. Спо-
ред мислењето на научниците, 
Хамонд и Борза, најсеопфатно 
ја анализираа историјата на 
древномакедонската држава. 
Секој на свој начин и според 
свое убедување се обидоа да 
дадат одговор на прашањата 
за потеклото на Македонците, 
создавањето на македонската 
држава, за обичаите и за тра-
дициите на Македонците. И 
двајцата се согласија дека Ма-
кедонците како народ успеаја 
да достигнат врвна историска 
големина во однос на другите 
народи од тој период. 

Николас Хамонд (Nicholas 
Hammond) уште како младо 
момче ја имал првата средба 
со Македонија, кога во да леч-
ната 1929 година приватно го 
посетил сливот на реката Ал-
јак  мон (Бистрица). Подоцна, 
во време на Втората светска 
вој на, престојувал во Ма ке до-
нија во својство на англиски 
офицер за врска во редовите 
на народноослободителната 
вој ска на Грција-ЕЛАС. Тој бил 
фасциниран од Македонија. 
По војната дипломирал исто-
рија на Колеџот за историски 
науки во Кембриџ. Тоа бил по-
четок на неговиот творечки по-
дем за изучување на истори-
јата на Македонија. Напишал 
повеќе од 150 научни трудови 
и осум книжевни дела, меѓу 
кои најважни се: "The Macedo-
nian States, the Origins, Institu-
cions and History" (1908); "Philip 
of Macedonian" (1994) и "The 
Genius of Alexander" (1999). За 
жал, ниту една од овие книги, 
кои му донесоа светско приз-
нание, не е преведена на маке-
донски јазик.

Од друга страна, пак, Грците 
покажаа голем интерес за овој 
светски реномиран научник и 

му понудија катедра на Атин-
скиот универзитет. Како по-
мош ници во истражувањата на 
древномакедонската исто рија 
му беа доделени најпоз натите 
грчки научници: профе сорите 
Miltijades Hadzopulos, Manolis 
Andronikos, Dimitris Panterma-
lis, Fotios Petsas, Andreas Vavri-
cas, Maria Siganidu, Haido Hri-
santaki, Ekaterina Despini и др.

Не е тешко да се прет пос-
тави во колкава мера дојде до 
израз влијанието на оваа пле-
јада грчки научници врз пишу-
вањето на Хамонд. Според ме-
не, во најмалку 75 отсто од со-
др жината на неговите книги 
може да се почувствуваат су-
гес тиите на грчките советници. 
Но, Хамонд ги разочарал грч-
ките пријатели уште на поче-
токот кога во воведот на сво-
јата книга "The Macedonian Sta-
tes, the Origins, Institutions and 
History" го напишал следново: 
"Истражувањето на историјата 
на Македонија ми овозможи 
да воспоставам блиски и при-
јателски односи, не само со 
грчките научници, туку и со 
Македонците во градовите и 
во селата. Тие се прекрасни 
луѓе. Им благодарам за госто-
примството кое ми беше ука-
жано во време на антифа шис-
тичката војна, кога како бри-
тан ски офицер престојував на 
нивната земја. Се надевам де-
ка мојата книга во нив ќе по-
буди чувство за нивното голе-
мо минато". Но, ова не е сè. Во 

заглавието: "Ма кедонците и 
нивното царство во очите на 
Грците", тој на пи шал: "Аристо-
тел, роден во Ста гира, син на 
грчки лекар, во служба на ма-
кедонскиот цар ски двор, ги 
вбро ил Маке дон ците во негрч-
ките народи, а нивното царс-
тво до негрчките институции. 
Не е ништо зачу дувачко дека 
Македонците се сметале за раз-
лични од Грците и така биле тре-
тирани од Алек сандар. Тие со 
тоа се гордееја".

По искажувањето на такви 
и слични мислења, Хамонд ја 
изгубил довербата на Грците, 
но затоа се здобил со реноме 
како врвен познавач на древ-
номакедонската историја. Ум-
рел во 2002 година сосема не-
познат и заборавен од Маке-
донија, чија историја ја истра-
жувал цел живот.

Јуџин Борза (Eugen Borza) 
по потекло е Американец. Тој 
е универзитетски професор во 
пензија. Некои тврдат дека не-
говите предци се Евреи од Ма-
кедонија. Во светската научна 
јавност Борза се смета за нај-
голем авторитет во однос на 
старомакедонската историја. 
Тој е автор на четири книги и 
на безброј научни статии и сту-
дии, кои се однесуваат на ан-
тичка Македонија. Негово нај-
познато дело, кое стекнало 
свет  ско признание, е книгата 
"In the Shadow of Olympus-the 
Emergence of Macedonians" 
(Во сенките на Олимп-Појавата 

на Македонците), од неодамна, 
по долги години, преведена на 
македонски јазик. Со своите 
пишувања и изјави во врска со 
античките Македонци, секо гаш 
се држи на реално стекнатото 
мислење и никогаш не потклек-
нува под влијание и притисоци 
од надвор. Познати се него ви-
те изјави во врска со маке дон-
ско-грчките односи во античко 
време: "Ниту Грците не ги сме-
тале Македонците за Грци, ни-
ту Македонците се сметале за 
Грци". "Македонците се истак-
нале не како грчко племе или 
некој друг балкански народ, ту-
ку како Македонци". "Фактите 
говорат дека македонскиот ја-
зик бил различен од обичниот 
антички грчки јазик".

Познати се и изјавите на 
Борза во врска со филмот на 
Оливер Стоун, "Александар", кој 
го искажал во преполнетиот 
"Star Auditorium" во Franclin &  
Marshall Колеџот: "За да се на-
прави добар филм, режисерот 
мора да го разбере субјектот. 
Тоа не е лесно кога субјектот е 
легенда. Стоун не го разбира 
Александар но, исто така, и 
историчарите не го разбираат. 
Критичарите се жалат дека на 
филмот му недостасуваат кохе-
рентност и визија. Грешката 
можеби не е во Стоун. Ние 
знаеме што направил Алек-
сандар, но ние не знаеме како 
и зошто го направил тоа. Не-
кои историчари и Стоун се рас-
праваат дека целта на Алек-
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сандар е да ја прошири грч-
ката култура, таканаречената 
хелиенизација на античкиот 
свет. Тоа никогаш не било цел 
на Александар". 

Според Борза, античка Ма-
кедонија - денешна северна 
Грција и Република Македонија 
- треба да се изучува како по-

себна нација од античка Гр-
ција. Борза, за разлика од 
Хамонд, иако е врвен познавач 
на македонската историја, ни-
ту еднаш одблизу не ја видел 
сегашна Македонија. Познато 
е дека Грците не покажуваат 
некое особено интересирање 
за него, зошто тој недвос мис-

лено ги разбил грчките илу-
зии, дека сè што е античко е 
грчко. Во Република Македо-
нија многу малку се знае и за 
Хамонд и за Борза. Дали ќе се 
случи Македонија да му по-
нуди гостопримство и од Маке-
донската академија на науките 
и уметностите да му бидат да-

дени највисоки почести, како 
на човек кој ја шири вистината 
во светот за древнома ке дон-
ската историја, на човекот на 
кој македонската историја му 
е животна  преокупација!?

Паскал Камбуровски, 
Скопје

До премиерите, до прет-
седателите на Република Ма-
кедонија и на Република Буга-
рија, до медиумите и други...

Почитувани господа,
Извесни метастазирани Бу-

гари (и Грци) своите комплекси 
поради восхитувачкото богат-
ство на македонското исто рис-
ко, културно и духовно на след-
ство, се задаваат во бес тијални 
дејствија за негово при  сво ју-
вање или уништување и бести-
јални постапки кон не говите 
афирматори, кои не се сведу-
ваат на "маргиналци" кон мер-
ките на премиерот Буч ковски. 

БЕСТИ ЈАЛНИ  ДЕЈСТВИ ЈА  ЗА  ПРИСВОЈУВАЊЕБЕСТИ ЈАЛНИ  ДЕ ЈСТВИ ЈА  ЗА  ПРИСВОЈУВАЊЕ
Едно доживување на бести-

јалност на бугарското насил-
ство ми се случи во 1987 го-
дина. Како член на Друштвото 
на писателите на Македонија 
од раководството бев упатен 
да читам моја поезија пред Ма-
кедонци во Пиринска Маке до-
нија по повод Илинденските 
празнувања. Патот од гранич-
ниот премин до градот Мел-
ник го минав во знак на бугар-
ска полициска блокада. Куќата 
каде што беше закажана сред-
бата со моите домаќини беше 
блокирана од бугарската поли-
ција. Кога ги видов Маке дон-
ците, моите домаќини, во очи-

те им видов страв и страв. Да, 
го видов лицето на бугарското 
насилство во очите на "проб-
лематичните Македонци" на 
премиерот Станишев, кој спо-
ред презимето би требало да 
се смета дека е Македонец од 
познатото кукушко семејство 
Станишеви, асимилиран во Бу-
гарин. 

Во 1998 година, на покана 
од Македонците од Њујорк и 
од Њу Џерси, заедно со уште 
еден сопатник се упатив на 
софискиот аеродром. Мојот со-
патник помина вообичаен трет-
ман на пасошката контрола. 
Јас, при пасошката контрола, 

бев задржан 45 минути во не-
извесност. Да, на "маргинале-
цот" Коле Мангов му се даде 
на знаење дека е под посебен 
третман на бугарската тајна 
служба.

Господо премиери,
Да ли сте свесни дека сте 

извесни заробеници? Би тре-
бало да се обидете да откриете 
чии заробеници сте. И да се 
обидете да се ослободите.

Коле Мангов,
Македонија


