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ГОЦЕВАТА МИСЛА ГО ПОТВ  
КОД НА МАКЕДОНСКАТА 
Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА

Гоцевата мисла "Јас го раз-
бирам светот како поле 
за културен натпревар 

меѓу народите", национално 
и духовно ги обедини Маке-
донците од соседството, но и 
од светот, кои минатиот ви-
кенд се собраа во градот на 
непокорот и градот под Мар-
ковите кули, Прилеп. Во чест 
на 135-годишнината од ра ѓа-
њето на овој апостол на ма-
кедонското револуционерно 
движење, граѓанската иници-
јатива за Семакедонско на-
цио нално, културно и духов-
но обединување веќе петти 
пат ја организира оваа сред-
ба, а како што вели нејзиниот 
претседател, Борис Темоски, 
интересот за неа е сè по го-
лем. 

Градот, кој е центар на др ев-
ната Пелагонија, широко ги 
отвори и душата и срцето за 
да ги пречека своите сона род-
ници Македонци, кои не по 
своја вина се нашле на туѓа 
територија, за да ги слушне 
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нивните маки и колку што е 
можно повеќе да им помогне 
да се развие соработката ме-
ѓу нив, зашто во туѓа држава 
ги мачат речиси исти про бле-
ми околу нивното непризна-
ва ње како македонска на ци ја. 

На оваа средба Маке дон-
ците од Пиринскиот дел на 
Ма кедонија се пожалија дека 
по влегувањето во Европ ска-
та унија Бугарија поинтен зив-
но работи на уништување на 
македонскиот идентитет. Пр ед 
локалните избори нашите од 
Албанија зборуваа за зака ни-
те на албанските влас ти. А за 
македонското малцин ство во 
Егејскиот дел на Ма кедонија 
приоритет е да до бијат радио 
на македонски ја зик. 

ПРИТИСОЦИ
Македонците од Репуб ли-

ка Бугарија велат дека прет-
ставувањето на Крсте Петков 
Мисирков како македонски Бу-
гарин не е ништо ново, ту ку е 
продолжување на конти нуи-
тетот на фабрикуваната фал-
сификувана бугарска про па-
ганда за уништување на ма-
кедонската нација. 

"Бугарската Влада и др жа-
ва имаат стратегија според ко-
ја работат и водат агресивна 
пропаганда за непостоење на 
македонската нација. Сега, по 
приемот во ЕУ, ко га й се од вр-
зани рацете, Буга рија ќе биде 
подрастична и ќе употребува 
поголем при тисок врз Маке-
донците да се уништи нив но-
то национално движење", вели 
Јордан Коста динов Иванов, 
претседател на ОМО "Илин-
ден". 

"Сега ние - додава Божидар 

Киријанов, ОМО "Илинден" - 
на плеќите ќе ја поднесуваме 
големата европска неправда. 
Една е тежината на Бугарија, 
друга на цела Европа". 

Ма ке донците во Бугарија 
реаги ра ат на одлуката за име-
нување на Доста Димовска за 
ди рек тор на Македонскиот 
кул ту рен центар во Софија. 

И Македонците во Репуб-
лика Албанија се соочуваат 
со притисоци од страна на ал-
банските власти, кои особено 
се интензивираат во овој пе-

КУЌАТА НА КУЌАТА НА БЛАЖЕБЛАЖЕ КОНЕСКИ ГИ СОБРА НА ЕДНО МЕСТО  КОНЕСКИ ГИ СОБРА НА ЕДНО МЕСТО 
МАКЕДОНЦИТЕ ОД СОСЕДСТВОТО И ПОШИРОКОМАКЕДОНЦИТЕ ОД СОСЕДСТВОТО И ПОШИРОКО

ГРОБНИЦАТА НА ПЕРСЕЈ - ПОСЛЕДНИОТ ГРОБНИЦАТА НА ПЕРСЕЈ - ПОСЛЕДНИОТ 
КРАЛ НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈАКРАЛ НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ
ПЕТТО СЕМАКЕДОНСКО ЧЕСТВУВАЊЕ ЗА НАЦИОН      АЛНО КУЛТУРНО И ПЕТТО СЕМАКЕДОНСКО ЧЕСТВУВАЊЕ ЗА НАЦИОН  
ДУХОВНО ОБЕДИНУВАЊЕ ВО ПРИЛЕПДУХОВНО ОБЕДИНУВАЊЕ ВО ПРИЛЕП



25  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 658 / 9.2.2007

РДУВА ГЕНЕТСКИОТ 
  ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

риод, кога се наближуваат ло-
калните избори кои ќе се одр-
жат на 18 февруари.  Маке до н-
ците очекуваат во Пустец да 
до бијат градоначалник Ма ке-
донец.

"Македонското население 
се соочува со големиот при-
тисок на албанската власт, кој 
е особено изразен врз вра-
ботените учители и поли ца ј-
ци. Се надевам дека ќе из др-
жиме до тогаш, кога ќе ја зе ме-
ме судбината во свои раце", 
вели Едмонд Темелко, претсе-
дател на Организацијата за 
заштита на правата на Маке-
донците во Албанија, Друш-
тво "Преспа" и кандидат за 
гра доначалник на Пустец од 
партијата на Македонците во 
Албанија - Македонска али-
јанса за европска интегра ција.

"Тестот кој го помина Ма-
кедонецот во Албанија за вре-
ме на режимот на Енвер Хоџа 
- додава тој - докажува дека 
корените на Македонците се 
многу длабоки. Ние опста нав-
ме и ќе опстануваме. Се гор-
дееме со матичната земја и 
гледаме надеж и посакуваме 
Македонија да биде помоќна 
држава за да може да при тис-

не за реципроцитет на пра-
вата во Албанија".

Македонското малцинство 
во Егејскиот дел на РМ не го 
оспорува правото на Кара ман  -
лис да се декларира како Ма-
кедонец. Кога станува зб ор за 
македонското малцин ство во 
Грција, пак, архиман дритот Ни-
кодим Царкњас ве ли дека таму 
работите се дви жат по на гор-
на линија. 

"Македонија е членка на 
Обединетите нации и сите 
меѓународни институции. За-
тоа треба отворено да го кре-
не гласот, да се заложи за ос-
тварување на нашите права, 
да има школо во кое како вт ор 
ќе се учи македонскиот мај-
чин јазик, да имаме цркви 
признати од грчката Влада", 
потенцира Царкњас. 

Павле Филипов Воско пу-
лос, од "Виножито", објаснува 
дека созреваат условите за 
поактивно политичко деј ству-
вање и барање за воведување 
македонски јазик во грчкиот 
образовен систем. 

"Наша цел е да имаме ра-
дио на македонски јазик и се 
надевам дека со нашето на-
тамошно лобирање во свет-

ските институции, како и со 
помош на грчките демократи 
тоа ќе можеме да го оства-
риме", вели Воскопулос.

Тодор Петров, претседател 
на СМК, истакна дека идни-
ната на Гоцевата мисла е во 
соработката, мирот, меѓусеб-
ното запознавање, култур на-
та афирмација. Таа не е лична 
импресија, туку експресија на 
генетскиот код на една циви-
лизација на која ние й при па-
ѓаме.

ТРУДОВИ
Во рамките на ова Сема-

кедонско чествување беа пре-
зентирани бројни истражу-
вачки стории, кои говорат за 
македонската античка исто-
рија. 

Професор Кирил Добру-
шев ски, Битола, говореше за 
посетата на гробницата на 
Пер сеј - последниот крал на 
античка Македонија, која се 
наоѓа во Италија. 

"Персеј е роден во 215 г. 
пр. н. е. Во 179 г. пр. н. е. до-
шол на престолот. Во 168 го-
дина, под водство на Лучо 
Еми лио Паоло, Римјаните ја 

нападнале Македонија и ус-
пеале да ја поробат. Истата 
година, со сопругата и со три-
те деца, како и со припад ни-
ците на кралскиот двор, Пер-
сеј бил одведен во заро бе-
ништво во Италија. По три-
дневна парада во чест на кон-
зулот Паоло, бил заточен во 
затворот 'Мамертино' во Рим. 
Потоа бил однесен во рим-
ската воена тврдина 'Алба Фу-
ченс' каде и умира, според не-
кои во 165, а според други во 
162 г. пр. н. е. Погребан е со 
сите почести на сметка на 
Римскиот сенат. Кратко време 
по неговата смрт му умреле 
првородениот син Филип и 
ќерката Лариса. Подолго по-
жи веал синот Александар, кој 
го изучил латинскиот јазик и 
се вклучил во римската ад ми-
нистрација. Сите се погре ба-
ни во гробницата која се нао-
ѓа покрај една од најважните 
сообраќајници, која преку Ти-
буртина и Тиволи се поврзува 
со Рим", вели Добрушевски.

Според некои археолози, 
додава тој, во Црнобуки, 11 
километри од Битола, е ло ци-
ран археолошкиот локалитет 
Персеида/Градиште. Таму Фи-
лип V Македонски изградил 
град и го крстил по иметото 
на синот Персеј.

Како уште еден непобитен 
факт за нашите корени е она 
што беше презентирано во 
куќата на Блаже Конески во 
се ло Небрегово.

"Откриени се две нови со-
гласки од средниот текст од 
'Каменот на розета', соопшти 
д-р Аристотел Тентов, еден од 
раководителите на проектот, 
кои упатуваат дека текстот е 
пишуван на античко писмо. 

"Тоа е проектот на МАНУ за 
средниот текст од 'Каменот 
на розета', пишуван 196 г. пр. 
н. е. а откриен 1799 година. 
Овој текст, кој е царски де-
крет од периодот на Птоломеј 
V Епифан е напишан на три 
писма и според нас на три 
јазика. Еден од јазиците е ан-
тичкиот јазик. Можам да ка-
жам дека 100 отсто сме си-
гурни дека средниот текст е 
пишуван на античко писмо. 
Нови моменти се откри ва ње-
то на двете согласки ШТ и Њ. 
Тие упатуваат дека во текстот 
се содржани сите согласки од 
современиот македонски ја-
зик. Продолжуваме со деши-
фрирањето на текстот. Досега 
имаме верификувано 220 збо-
рови, но за да бидеме це лос-
но сигурни потребно е да ве-
рификуваме 600 зборови", ис-
такна Тентов.
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