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АЛЕКСАНДАР  МАКЕДОНСКИ  АЛЕКСАНДАР  МАКЕДОНСКИ  

Секоја година на 4 јуни, во манастирот "Свети Јован Вла-
димир" (Свети Јонче) во струшкото село Подгорци, на 15 
километри од Струга, се одржува богослужба во чест на 
светиот маченик Јован Владимир. Богослужбата и пеењето 
на светиот леб, кој секоја година го носи стариот кум, го 
изведе свештеникот Ристе Наумоски од Струга.

Стотици христијани го посетија манастирот "Св. Јован Вла-
димир" за да го одбележат денот посветен на велико ма че-
никот, имаше гости од околните села Лабуништа, Вевчани, 
како и од градовите Струга и Охрид.

Денот на Св. Јован Владимир, покрај стариот кум, Владо 
Крстаноски, кој ја имаше подготвено годинашнава софра со 
мезе и пијалак, секоја година ја дополнува и писателот Јован 

И  ОТКРИВАЊЕТО  НА  АМЕРИКАИ  ОТКРИВАЊЕТО  НА  АМЕРИКА
Во Националниот музеј на Турција има две карти на пра-

вени во XVI век од турскиот адмирал Пири Реис. Извадени се 
од Бахрие (Книга на морињата), стар атлас на географски 
поморски карти. Пириовите карти датираат од 1513 и од 
1528 година и на нив се претставени дел од морските бре-
гови на Јужна  Америка, Западна  Африка, Шпанија, Франција, 
дел од Северна Америка, Гренланд, Нова Земја и дел од 
Канада. На картата од 1513 година фигурираат Мексико и 
Перу, кои биле пронајдени подоцна од спомнатиот датум. На 
картата од 1528 година фигурира Антартикот, кој бил проу-
чуван од експедиции околу триста години подоцна (во XIX 
век). Еден шпански морнар, заробен од Пири Реис, изјавил 
дека со тие карти се служел Кристофор Колумбо при откри-
вањето на Америка, кои биле копирани од книга од времето 
на Александар Македонски! Од своерачните запишани бе-

лешки на турскиот адмирал се дознава дека картите ги под-
готвил со помош на  документи кои на арабиски биле на-
речени "џаферие" и биле нацртани во времето на Александар 
Македонски. Овој цар, како што е познато, сакал да го заземе 
цел свет за да создаде општо светско братство на народите, 
па секако спомнатите карти му биле познати или, пак, биле 
направени по негова заповед.

Најмистериозно во случајов е тоа што според мислењето 
на денешните специјалисти-експерти, кои ги разгледувале 
картите од Пири Реис, нивната точност и прецизност се так-
ви така што можеле да бидат направени само со опсервации 
на земјата од сателит или барем од авион!

Даниел Мелвил

ДЕНОТ  НА  СОФРИТЕ  ПРОСЛАВЕН  ДЕНОТ  НА  СОФРИТЕ  ПРОСЛАВЕН  
ВО  СТРУШКО  ПОДГОРЦИВО  СТРУШКО  ПОДГОРЦИ

Стрезовски, кој редовно го слави својот именден и дава 
визита во ајатите на манастирот, бидејќи во далечната 1931 
година бил крстен токму во овој манастир. 

Манастирот "Св. Јован Владимир" е изграден во 1925 го-
дина, оваа година е забележана како осветување на ма нас-
тирот. На почетокот од минатиот век, на влезот од селото, во 
дабовата шума, бил изграден храмот "Свети Јован Владимир", 
веројатно единствен манастир со тоа име во државава. По-
светен му е на Св. Јован Владимир, истиот дукљански кнез на 
Зета, дел од денешна Црна Гора, а цар Самуил не само што ја 
покорил Зета, туку го заробил и кнезот Јован Владимир. И 
како заробеник, во синџири, го затворил на островот Ахил, 
во Преспа, во 988 година.
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ЗА  ДА  СЕ  ЗАВЕАТ  ТРАГИТЕ  ЗА  ДА  СЕ  ЗАВЕАТ  ТРАГИТЕ  
ЗАМИНАА  ВО  СТРАНСТВОЗАМИНАА  ВО  СТРАНСТВО

доброи во нашава мала и убава Македонија. Се прашувам: 
Дали ќе се најде човек роден од мајка, што ќе може да им 
стави крај на овие мафијашки недела?

Но, не ми се верува оти некогаш ќе се стави крај, зашто со 
ова бавно тркалање на "тркалото" работите само ќе се раз-
влекуваат. А, тоа се гледа од  судењата во судниците, каде се 
одигрува главната улога. Како може еден судија да го суди 
или да ги суди, а неколку адвокати да го бранат? - појаснува 
Довче.

Вработените се оставени повеќе месеци или години без 
плата, не им е платено пензиско-инвалидското осигурување, 
па како може него да го бранат адвокати-негови пријатели? 
А, со поголемата сума украдени девизи тој ќе може да плати 
и десет адвокати, а останатиот дел од тие пари се за него.

И по неколку години судење, одлагање во судот, делото ќе 
застаре и судскиот процес ќе заврши, а судениот ќе биде 
ослободен.

Или ќе биде ставен во затвор до две години и заради до-
брото однесување во затворот, ќе биде помилуван и пуштен.

А, украденото азно ќе му остане, не само за него, туку и за 
неговите правнуци! Таквите луѓе, кои фирмата и вработените 
ги довеле до питачки стап, треба да им се препуштат на 
вработените, тие да им судат и да им пресудат. Тогаш не само 
што ќе нема крадење, туку и другите никогаш нема да 
помислат да земат ниту влакно.

Димитар Илиевски

Денот бил топол и сончев, од кајчето се симнал млад, ви-
сок и убав човек, врзан во синџири. Го донеле војниците на 
царот Самуил. Го затвориле во темните зандани. Но, Косара, 
ќерката на Самуил, кришум го видела како го носат и во неа 
се јавил немир. Во мислите постојано й се јавувал неговиот 
лик. Го засакала.

Кога по успешниот воен поход, цар Самуил се вратил во 
дворот на островот, ќерката Косара му се видела тажна и 
несреќна. По долго молчење, му рекла:

"Кнезот неколку дена тагува во темница, татко. Дозволи 
ми со дворјанките да го посетам, да му однесам нешто...".

"Тоа не доаѓа предвид", се налутил Самуил. "Како може 
царска ќерка да посети заробеник!? Па, тој го одби мојот 
сојуз против Византија, тој се бореше против мене".

Косара од ден на ден била сè потажна. Самуил видел дека 
се вљубила во младиот кнез и й дозволил да го посети.

Таа љубов ги смирила двете завојувани држави, и според 
некои историски податоци, Владимир се оженил со Косара, 
ќерката на Самуил, во 999 година. По женидбата живеел и 
владеел цели 25 години.

Порано било поинаку. Секој печалбар, по враќањето дома, 
задолжително се вклучувал во традиционалната свеченост - 
Денот на софрите. Секој си го знае редот, местото, софрата, 

нашиот корен и стеблото. По старост, по година, по пе чал-
барски стаж.

Тоа беше радост за сите, не само за домаќинката која го 
чекаше својот домаќин за да го види, да му се насмевне и да 
му се нагледа, да го почувствува ритамот на срцето, да му 
посака добредојде дома. Оние кои не можеле да дојдат од 
печалба, спречени или едноставно не се знаело за нивната 
судбина, се спомнувале, не се заборавале. Нивните софри 
беа богати - домаќинките со својот пород се радуваа за нив. 
Палеа свеќи за нив во манастирот, за здравје и добра печалба 
и за враќање дома.

Манастирот "Свети Јонче", како што го нарекуваат жи-
телите од Подгорци, го спонзорирале, односно како дона-
тори се јавуваат Захарија и Тофил Р. Павловиќ и браќата Ва-
сиљеви, Петар Наумовиќ, Владимир  Т. Ѓорѓевиќ (1925) сите 
од Подгорци, како и со прилог на жителите од Подгорци, е 
запишано на манастирската камбана (ѕвонарот) издлабен во 
металот, забележале и препишале Стојан Кукунешоски и 
Александар Младеноски при реконструкцијата на манас ти-
рот во 1999 година.

Стојан Кукунешоски

Некогашните "борци", кои секогаш се "бореа" за својата Ма-
кедонија, сега како нови жители се наоѓаат и живеат во со-
седните држави: Бугарија, Турција и Србија - раскажува Довче.

Дали власта сака да ги помилува од нивната "анга жи-
раност" или не е кадарна да се справи со нивните злодела 
сторени на државата, но најмногу на народот, кој во месецот 
не може крај со крај да врзе. Со таква измама, како капак на 
сè, дојде и градежната мафија, за што се слуша по разни 
медиуми, дека еден стан им се продавал на седум луѓе - 
станари, кои сакале да купат стан. Како една алка од син-
џирот е и "Охис", една од најголемите фирми во државава, 
претходно "Бачило", и многу други, бројот не може да им се 

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отво  -
ре ност кон јавноста. Овде автен тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на шата уредувачка политика.


