
Светот гледа дека Грците и Бугарите веќе не можат да го 
поднесат својот изворен ген, бидејќи не е способен да се кон-
центрира на сопствениот корен. За жал, нивниот ген не ус-
пеа да созрее за да донесе нов живот, и таков несозреан, во 
форма на паразит, се закачи на македонската историска ве-
личина. Врз овој факт би го потенцирала поимот "субли ма-
ција" на нештата. И бугарската и грчката нација не се обли-
кувани како битија со сопствен ген, бидејќи истиот го отфр-
лаат, како да се срамат од она што се, го испуштаат и по след-
ниот процес на сублимирање на нивната генетска природа и 
се насочуваат кон природната енергија на Македонија како 
земја, и на Македонците како народ. 

Напразно и едните и другите ја дразнат кората на голе-
миот мозок и во аналогниот душевен процес на сублимација 
како духовна активност ја користат тупаницата само за да 
удрат по угледот и по достоинството на Македонија, со една 
единствена цел - блокирање на процесот на интеграција на 
Македонија во ЕУ структурите. За двете нации важи една 
иста флоскула; и двете нации се бламираат себеси во свет-
ската историја, удирајќи врз семакедонското, вршат себе не-
 гирање дека се Бугари, односно Грци. Ниту Грците, ниту Бу-
гарите се иселиле од Македонија ниту, пак, ние Македонците 
сме ги избркале, туку Бугарите си имале Хан Монголски, кој 
ги поминал покрај брегот на Црното Море и ги населил во 
нивната денешна територија, а Грците? Ние Македонците 
ниту сме со темен тен како нив, ниту имаме збор заеднички, 
ниту некаква врска со Азија.

Скромното сфаќање за историските текови од страна на 
Македонија и на Македонците зборува за свое возвишено од-
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несување кон изгубениот, давајќи му простор, време и при-
лика да се најде себеси. Ете, ова е таа историска македонска 
величина пред нагонските импулси на двата соседа лажно 
инфилтрирани во европските големини. Не сакам да има 
забуна или навреда. Александар Македонски е Македонец 
по крв, по вера, по татко. Грев е некој да ти го украде чедото. 
Е, тогаш мајката плаче и зборува. Денес како никогаш, збо-
рува Македонија, мајката на Александар. Ги отворила своите 
пори со непобитни факти - земјата ја зборува вистината, лага и 
бегање нема. А, Светите Кирил и Методиј? Зарем Бугари се 
тие? Зарем Татари се тие? И сега се поставува едно вакво 
прашање - зошто Европа, знаејќи го ова, им дозволува на 
двата соседа да прават наизменични театарски претстави, со 
кои уште повеќе им се возбудува и онака нивниот еднострано 
насочен ум.

Апостол Павле изговорил: "Законот на вистината врти на-
околу, како лав рика, секој си има свое време да го стигнат 
правдата и вистината, а и казната". Во поглед на оваа мисла 
Вилијам Џејмс забележал: "Посакувањето секогаш го издејс-
твува спротивното од она што го сака, и наместо виша вред-
ност посакувачот се насочува себеси кон себенегирање зара-
ди целта која ја имал, а пред совеста важела за 'лажна', за 'лоша'".

Ако старите Грци имале свој код, по нештата препознатлив 
и денес како, на пример, Демостен, тогаш денешниве Грци 
имаат на што да се потпрат, да се дефинираат. Несфатливо е 
нивното бегање од вистината и чепкањето по туѓите корени, 
особено по македонскиот. За жал, Грците не се Македонци, 
ниту имаат право на Македонија, а ако им пречи маке дон скиот 
дел во Грција, слободно нека ни го вратат, времето истече.



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.

А Бугарите? Тие, исто така, имаат свој код, монголски, па 
што чепкаат по македонската раса? Точно е дека се по слу-
жиле со Кириловото писмо, нека учат со него, ние не се 
противиме, сме им го дале да се просветат за да се пронајдат 
себеси, а ако не сакаат, тоа е нивен проблем, тука ние Ма-
кедонците навистина не можеме ништо да им помогнеме, и 
не сме виновни што тие ја населиле оваа денешна нивна 
територија, дојдени од некаде, поминати покрај брегот на 
Црното Море, предводени од својот Хан, тој е нивни, ние 
Македонците не сме го измислиле!

Спиноза длабокоумно ги изнесол нештата во својата "Ети-
ка". "Во светот постојат суштествени региони, тоа е сликата 
на светот, која распливнува со спротивности, и во тоа е уба-
вината, да се радуваш на она што си, за да му се даде атрибут 
на сопствениот дух, за потоа да се дефинира како духовно 
суштество". Во контекст на оваа забелешка се поставува и 
едно есенцијално прашање: Што би правеле Бугарите и 
Грците ако станат Македонци, или обратно - како што тие 
посакуваат? Тогаш ќе нема ниту кој да го лаже светот, ниту од 
кого да излегува суштинска корисна творечка моќ. Заради 
овие различности Грците и Бугарите треба да ја отфрлат 
заблудата за човечката природа, и ако имаат сопствен морал 
ќе треба да се справат со сопствената бессмисленост дека се 
нешто друго од реалното и така да почнат да се градат врз 
автономијата и сувереноста на сопствениот ген.

Негирањето, одземањето, преиначувањето на името Ма-
кедонија, непризнавањето на Македонците на родното тло 
во четирите нејзини делови, нема да биде доволен централен 
простор ниту за Грците, ниту за Бугарите за да ги ста би ли-
зираат своите сензибилни нервни влакна, бидејќи и со ова 
име, и во овој простор ќе се сретнат себеси како лебдат над 
недопирнатата просторна, духовна, историска македонска 
величина.

Љупка Ципушева, 
Скопје

Оваа година, во светската метропола Њујорк, се одржа 30. 
традиционален европски фолк фестивал. Овој јубилеен фес-
тивал се одржа во организција на нашиот културен деец во 
дијаспората, господинот Георги Томов.

На фестивалот свое учество земаа претставници од пове-
ќе европски народни друштва, кои настапија со песни и со 
танци од своите родни краеви. Тие дојдоа од: Република 
Македонија, Република Србија, Белорусија, Бугарија, Грција, 
Словачка, Норвешка, Полска, Украина и Унгарија.
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Прв настапи ансамблот "Грацаница" од Србија, кој се прет-
стави со традиционалниот танц "Гостински танц" од Гнилање, 
Косово. Потоа настапија Унгарците со "Босилек" и со "Бавна и 
брза" од селото Трансилванија. Белорусија се претстави со 
соло изведба на хармоника, а по нив свој настап имаа Ук ра-
инците, потоа Грците. Шести настапија претставниците од 
Република Македонија, групата "Изгрев", во чиј состав беа 
Драги Мицев на кавал и Горан Стрлески - клавијатури. "Из-
грев" се претстави со неколку македонски народни песни, а 
публиката беше презадоволна од мелозвучноста на овој 
традиционален македонски инструмент. Громогласните ап-
лаузи од публиката, составена од сите нации на светот, беа 
знак за успешната изведба на нашите претставници.

На крајот, на сцената се појави и организаторот на овој 
фестивал, господинот Георги Томов, кого бурно го поздра-
вија. За него овој ден беше од големо значење, бидејќи на 
истиот ден тој го прослави 30. јубилеен фестивал и својот 75 
роденден. 

За прв пат во Соединетите Американски Држави, во гра-
дот Гарфиелд во Њу Џерси, се одржа "Прва струмичка вечер". 
Организатори на оваа блескава манифестација беа Ванчо Вел -
ков и Атанас Накев. Дружењето беше во исклучително добро 
расположение. Средбата се одржа во македонскиот ресто ран 
"Димис" во Гарфиелд, а по повод Карневалот во Струмица. 

На овој македонски собир во мало не присуствуваа само 
струмичани туку и други гости, граѓани од сите делови на 
големата Македонија од 1913 година. На забавата особено се 
истакнаа гостите од село Ораовица-Радовишко, горди зара-
ди оваа средба, весели и разиграни со орото и со песната од 
пејачката Сузана Гавазова од Струмица. Навистина блескава 
и за памтење дружба,  која траеше до раните утрински часови.

Во иднина оваа културна средба, за што поттик беше 
дружењето, како и заедничкото живеење во Америка, ќе 
биде традиционална, а се одреди и  организаторот за на-
редната година, Миле Чамовски, која ќе се одржи последната 
сабота од февруари. Искрени честитки за овој активен спој 
на сите Македонци на овие простори, пофалба за орга ни-
зацијата, и за тоа што се овозможи вакво доживување. 

Вакви средби одржуваат мариовци, волинчани-Охридско, 
скопјани, а треба да си одредат термин и луѓето од останатите 
градови, зашто тука има Македонци од цела Македонија. 
Само единството, меѓусебното разбирање, помагањето, и 
особено соработката со нашата татковина Македонија, се 
патот на сите нас!

Ламбе Мартиновски,
Њујорк - САД 
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