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  МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

Пишува: 
Ламбе МАРТИНОСКИ

НАШИ ИСТОРИСКИ КНИГИ В      О БИБЛИОТЕКА ВО САД ЈА ЛЕКУВААТ НОСТАЛГИЈАТАНАШИ ИСТОРИСКИ КНИГИ В  

Книгите секако би се искористиле за Македончињата, кои 
се родени тука за да го научат македонското писмо, но да 
научат нешто и за македонската историја, за културата и 
за обичаите на нашите предци.

Покрај спомнатата книга, читајќи ги историските из да-
нија временски се враќам многу поназад, кога и Бугарите, 
и Грците, и Србите се обидувале да нè асимилираат, да нè 
претопат, но македонскиот корен е како пиреј, гине и пов-
торно 'рти, се множи и победува!

МАКЕДОНСКИОТ КОРЕ 
И ПОВТОРНО 'РТИ, СЕ  
Живеам во демо крат-

ска и најразвиена зем -
ја во светот која е го-

лем пријател на мојата тат ко-
вина, независна Република 
Ма  кедонија, земја каде што 
навистина убаво се живее. 
Долги години сум на при вре-
мен престој во Соединетите 
Американски Држави, поточ-
но во државата New Jersey, 
во гратчето Garfi eld, неда ле-
ку од New Jork, од центарот 
на светскиот бизнис. Но, нос-
талгијата за родната грутка, 
за родниот крај, за Скопје, 
Охрид, Струга, Битола, за це-
ла Македонија посилна е од сè. 
За да ја надминам и за малку 
да исчезне носталгијата во мо-
јата душа, барем за кратко, се 
тешам читајќи наша лите ра-
тура, наши изданија од наши, 
македонски автори. Така вре-
мето минува. На овој начин, 
преку македонското писмо, 
особено преку изданијата, 
осоз навам многу нешта кои 
говорат за историјата на Ма-
кедонија. 

ИЗДАНИЈА

Најголемо богатство, по-
крај сè друго, е да се по се-
дува библиотека која ќе со-
држи книги, дела од маке-
донски автори кои пишуваат 
за Македонија. Но, ова не 
значи дека не треба да се 
проучува и туѓата книжев-
ност. А фактот дека библио-
теката е богатство може да 

се забележи и од многуте ос-
татоци на Александар Маке-
донски, кој прв формирал биб-
лиотека во Александрија, во 
Египет. Од особена и исклу-
чителна вредност ќе биде 
иницијативата и потребата и 
нашите црковни општини во 
дијаспората да поседуваат 
од  реден библиотечен фонд, 
кој би се формирал со помош 
на разни донации. Секако 
овие книги би биле корисни 
за Македончињата кои се ро-
дени тука, за и тие да го нау-
чат македонското писмо, но 
да научат нешто и за маке-
донската историја, за кул ту-
рата и за обичаите на нашите 
предци. За жал, сега засега, 
ваквите активности се ретки, 
со исклучок во Австралија за 
каде што мислам дека дури 
има и средно училиште на 
македонски јазик и со цен-
трална библиотека "Григор 
Прличев" во Сиднеј. Библио-
теката поседува огромен фонд 
книги со високо реноме, а во 
неа членуваат голем број пое-
ти и писатели, кои во туѓина, 
преку перото, ја лекуваат сво-
јата носталгија за Маке дони-
ја. Во нивните написи, во сво-
ите книги тие пишуваат и за 
убавините на родната татко-
вина, но и за тагата, за пе-
чалбата. Може да се забе ле-
жи дека нашите писатели во 
Канада се активни, во Ев ро-
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Н Е КАКО ПИРЕЈ, ГИНЕ 
МНОЖИ, ПОБЕДУВА! 

па, во весникот "Македонија 
Европа" повеќе пати пишува 
Драшко Антов, но како да за-
мира пишувањето во Сое ди-
нетите Американски Држави.

ИНТЕРЕС

Уште од времето кога дој-
дов во САД настојувам да чи-
там наши македонски изда-
нија, а особено многу про-
читав во 2005 и во 2006 го-
дина. Покрај прија те лите и 
роднините, кои ми носеа 
книги кога доаѓаа во САД, 
сепак најмногу со пи ша ни 
де ла ме снабдува мојот дру-
гар Трајан Стефков, преку Наум 
Наумоски, кој живее во Дет-
роит. Во мојата сопствена 
биб лиотека се најдоа десет-
тина книги со историска те-
матика, книги за кои долго 
време копнеев. Сите ги про-
читав, секоја од нив има сво-
ја вредност, и "Мојата борба 
за Македонија" од Љубе Бош-
коски, и "Македонија по рас-
парчувањето 1912/13-1915 го-
дина" од Глигор Тодоров ски, 
"Македонците од Пирин скиот 
дел на Македонија" од Васил 
Тупурковски, "За маке дон ски-
те работи" од Крсте Петков 
Мисирков и многу други. Но, 
најголем впечаток ми остави 
изданието на Ар хив на Ма-
кедонија - "Турски документи 
за Илинденското востание", 
кое говори за Илин денската 
епопеја, книга од која многу 
научив. 

Имено, јас во Охрид за вр-
шив средно економско учи-
лиште, а во историјата што 
тогаш ја изу чувавме многу 
малку беше забележано за 
Илинденското востание. Од 
оваа книга сфа тив дека бук-
вално цела Ма кедонија, како 
и во граб на тите делови од 
Македонија - Пиринскиот и 
Егејскиот, горе ле и биле кре-
нати на нога. Вриела цела Ма-

кедонија, онаа до 1913 година. 
Покрај спомнатата книга, 

читајќи ги историските изда-
нија временски се враќам 
многу поназад, кога и Буга-
рите, и Грците, и Србите се 
обидувале да нè асими лира-
ат, да нè претопат, но маке-
донскиот корен е како пиреј, 

гине и повторно 'рти, се мно-
жи и победува. Така, беше со 
Србите во 1941 година, а со 
Бугарите и со Грците и ден 
денес војуваме битка за на-
ше признавање. Сме имале 
сувопарна историја, реално 
неискажана, а вредна. И затоа 
денес, кога сме самостојна 

држава, апелирам до Минис-
терството за образование да 
посвети особено внимание 
при изготвувањето на учеб-
ници, особено на оние по 
историја, за да можат нашите 
идни поколенија точно да се 
информираат за вистинската 
македонска историја. 


