
37  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 733 / 18.7.2008

ИСТОРИСКОТО  ОБ Ј Е К ТИВИЗИРАНО  ИСТОРИСКОТО  ОБ Ј Е К ТИВИЗИРАНО  
ПАМЕ Т ЕЊЕ  ЗА  ЗАЧ УВ УВАЊЕ  НА  ИМЕ ТОПАМЕ Т ЕЊЕ  ЗА  ЗАЧ УВ УВАЊЕ  НА  ИМЕ ТО

Р
ЕА

К
Ц
И
И

Експерти, интелектуалци, универзитетски професори, ака-
демици, политички лидери, новинари и кој уште не од бо-
гатата фела - медиумски ѕвезди, скрибомани и аудио-ви зу-
елни реторици во земјава, расположени се да се прифати 
последниот предлог на посредникот Метју Нимиц, според 
кој, името на нашата земја за меѓународна употреба би било 
Republic of Macedonia (Skopje). Еве ги тие ставови:

"Предлогот, глобално е добар" (!?)..., "Прифатлив е само 
компромисот за меѓународно име"..., "Договорот треба да се 
поддржи не затоа што Грција го одбива, туку затоа што е 
максимумот кој можеме да го добиеме"(!?) и да не должиме, 
заеднички именител за сите...е: Имаме компромисен и из-
балансиран предлог, со кој се задоволуваат и македонските 
и грчките барања(!?)

Веднаш паѓа в очи дека глаголот имаме е во прво лице 
множина, ние, а не кажуваат кои се тие - ние. Ние обичните 
луѓе-граѓани не можеме да се препознаеме во тие - ние веќе 
17-18 години во самостојна независна Република Маке до нија.

За сите оние... кои имаа проблеми за сознание на ду хов-
ната, културолошка и историска вистина за Македонија; има-
ат дилеми за генезата на името Македонија, Македонци и 
придавката македонски... Имаат недостиг на историски фак-
ти и докази за духовниот, културен и јазичен континуитет на 
македонштината, бидејќи не ги спознале слоевите димензии 
на настаните и важните историски промени, а располагаат 
единствено со индивидуално искуство, засновано на ис то-
риски фалсификати на соседите.

За сите (нив) тие, еве малку историја - историско об јек-
тивизирано паметење, еден кус извадок - цитат од книгата на 
францускиот историчар и публицист Кристоф Шикле, од кој 
се гледа дека Грците никогаш немале било каква генетска 
врска со Македонците, а денес уште помалку имаат право да 
спорат за името (!?) на што на Грците им укажа и Брисел пред 
Европскиот суд за правда во Луксембург.

ЗОШТО ГРЦИЈА СЕ ПЛАШИ ОД МАКЕДОНИЈА 
од Кристоф Шикле

"Македонците никако не биле Грци. Тие тоа не биле 
ниту по потекло, ниту по обичаи, ниту по особини. Нивните 
вла детели немале ништо хеленско. Нивната историја била 
слич на со онаа на илирското, трачкото и пеонското на-
селение, со кои се граничеле, но не со историјата на хе-
ленските градови," пишуваше Артур д Гобино во својата 
книга "Хисторија на Персијците", објавена во 1870 година. 
Оваа неистражена тема е причина што многу ги лути по го-
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лемиот број Грци. Всушност, од декември 1991 година 
Грција и Република Ма кедонија имаат сериозен спор, кој 
ја доведе Атина пред Ев ропскиот суд за правда во Лук-
сембург во 1994-1995 година.

На 14 април 1994 година Комисијата од Брисел ја об-
вини Гр ција за кршење на членовите 224 и 225 од Дого-
ворот од Мастрихт, во кои е наведено дека земја на Унијата 
не може без претходна консултација со Дванаесеттемина, 
да ги за твори  своите граници со трета земја. Таквиот потег 
може да биде оправдан само во случај на тешки внатрешни 
немири, кои го нарушуваат јавниот ред и мир, во случај на 
војна или на силни меѓународни тензии кои претставуваат 
закана од војна.

По овој извадок - цитат спонтано се наметнува прашањето: 
Каде бевте сите вие експерти, политичари, 13-14 години "де-
нешни компромисџии" за името, тогаш да го слушневте и да му 
се придружевте на Европскиот суд за правда??? и како денес 
можете тоа да го прокоментирате(???) кога е покрената пос-
тапка, тужба од Македонија против Грција до Меѓу народниот 
суд за правда во Хаг за прекршување на Привремената спо-
годба.

Дали оваа постапка сега (ноември 2008 г.) можете (и тре-
ба) да ја поврзете, повикувајќи се на чувството на правичност 
на судиите, со обвинението на Комисијата од Брисел до 
Европскиот суд за правда во Луксембург, во 1994-1995 го-
дина (?) за ембаргото???

Со тужбата од 18.11.2008 година против Грција пред Ме-
ѓународниот суд за правда во Хаг за прекршување на При-
времената спогодба од 1995 г. Македонија (иако со пре го-
лемо доцнење), само й се придружува на Комисијата од 
Брисел, која на 14 април 1994 година ја обвини Грција за 
кршење на членовите 224 и 225 од Договорот од Мастрихт 
(за ембаргото) пред Европскиот суд за правда во Луксембруг, 
што прет хо деше на Привремената спогодба.

Васил Томовски,
Скопје
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Македонскиот светски неделник "Македонско сонце" 
ре довно го читам со големо задоволство. Тоа задоволство 
ми го овозможи г. Мирослав  Георгиевски, мој голем при-
јател и илустратор на моето единствено дело "Моно-
графија мојот живот од раѓањето до вчера". Чувствувам 
потреба да ис кажам голема почит и респект кон севкуп-
ниот стручен ка дар, кој е ангажиран за комплетната и 
квалитетната изра ботка на неделникот.

Особена чест и голем респект кон основачот г. Ѓорѓија-
Џорџ Атанасоски, директорката г-ѓа Елизабета Хаџи-Стоја-
нова Костурска и најголемиот "виновник" за мојата љубов 
кон неделникот и соработниците е г. Мирослав Геор-
гиевски, кој е и автор на илустрираната биографија на 
Александар Ма кедонски, која најпрво ја читам. Немам 
зборови со кои би можел да ги искажам моето чувство на 

СО  "МАК ЕДОНСКО  СОНЦ Е "  СО  "МАК ЕДОНСКО  СОНЦ Е "  
ПО ГОЛ ЕМО  ЧУВСТВО  ЗА  ПО ГОЛ ЕМО  ЧУВСТВО  ЗА  

ПРИПАДНОСТПРИПАДНОСТ
задоволство и голема благодарност кон Мирослав што 
редовно го примам недел никот од кој, на свои 78 години, 
многу нешто сум осознал за идентитетот, за Македонија и 
за македонските корени. Ми рослав поседува двонасочна 
способност. Пишувач на текст и илустратор на минатото. 
Позната работа е дека сликарите се надарени од Господ 
да сликаат и личности кои живееле 3-4 век пр.н.е. (на-
вистина феноменална работа). Причина повеќе да го це-
нам неговиот придонес за квалитетот на неделникот. На 
крај посакувам издавачот, основачот и севкупниот стру-
чен тим, долго години да продолжат со квалитетното из-
давање на неделникот, а г. Мирослав долго години да 
открива и да илустрира за вистината на Македонија.

Никола Лазаревски

ДО  МИН И С Т Е Р О Т  ДО  МИН И С Т Е Р О Т  
З АЗ А  О Б Р А З О В А Н И Е  И  Н А У К А   О Б Р А З О В А Н И Е  И  Н А У К А  
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Господине министре, наместо усно, со прием, во де-
новите за средби во Вашето Министерство, придонесот 
како Македонец го изнесувам на писмено.

Прво да Ви се претставам. Во шеесеттите и во седум-
десеттите години на минатиот век прво бев професор по 
предметот Македонски јазик во битолската гимназија "Ј. 
Б. Тито" и потоа бев единствент просветен советник за тој 
предмет за основните и за средните училишта во Заводот 
за школство (за Битола, Демир Хисар, Крушево, Прилеп).

Два мандата (4 години) бев член на Советот за маке-
донски јазик во Владата на РМ, назначен врз основа на 
активноста како претседател на Здружението за примена 
на македонскиот јазик во службената и во јавната кому-
никација, во кое својство бев и иницијатор за донесување 
на актуелниот Закон за употреба на македонскиот јазик.

Господине министре, општо е познато дека маке дон-
ското образование има многу недостатоци во континуитет, 
та сега некако со Вас ми влева надеж за придвижување и 
подобрување кон современите текови.

Најкусо ќе изнесам само дел од моите согледувања во 
однос на наставата по македонскиот јазик и нејзината 
клучна улога за РМ.

Бидејќи свеста и усетот за сопствениот јазик ни е многу 
опаднат, а младата личност нив ги добива и формира 
првенствено низ образовниот систем, од каде што се 
рефлектира и употребата на македонскиот литературан 
јазик како службен, неопходни се соодветни заложби од 
Вашето Министерство.

Така: Кога секој жител на РМ задолжително минува низ 
образованието и воспитанието, од кое зависи какви лич-
ности се продуцирани, та училиштето е првиот и најважен 
столб за квалитетот на кадрите во економијата, културата..; 
Кога во жижата на случувањата нашето име од јазично 
прашање се изнедри дури до меѓународен проблем со 
политички, историски, етнички и други конотации; Кога 
јазикот практично ни се деградира од сите аспекти, на-
малувајќи се и теснејќи се во употребата низ институциите 
на системот како службен; Кога владее рамнодушност и 
недоволна заинтересираност за неговото негување и 
употреба од македонскиот интелектуалец, академик, кој 
токму од училишните клупи не го совладал правилниот 
македонски јазик како навика и свест да си го чува и да се 
грижи за него како драгоцено генерациско богатство и 
наследство за сопствениот идентитет; Кога наставниците 



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.

по македонски јазик недоволно си ја вршат профе сио-
налната обврска, и индивидуално и организирано, како 
најповикани стручни лица во таа област; Кога нашиот 
политичар, научник, уметник, службеник, админис тра ти-
вец и други профили, ја избегнуваат употребата на мај-
чиниот јазик и сеедно му е што располага со фонд од 300 
до 1.000 зборови, кои половината се туѓи и често погреш-
но толкувани; Кога и со македонскиот јазик претендираме 
рамноправно да влеземе во евроинтеграциите, а ваму 
неговата секојдневна примена речиси како и да ја нема 
во правилната форма; Кога се фалиме со квантитет на 
завршени академски граѓани, а најголемиот број од нив 
пишуваат и зборуваат конфузно, нелитературно, нејасно, 
неписмено, со непознавање на нормите на македонскиот 
стандарден и изграден јазик, дури и со негово омало-
важување за сметка на други јазици, што многу кажува за 
личноста (македонска "образована") во целост.

Министерството за образование и наука, се разбира, е 
надлежен орган да преземе иницијативи за подобрување 
на ваквите негативни состојби во примената на правил-
ниот македонски јазик во државава.

Затоа сугерирам:
1. Во наставата по предметот Македонски јазик да му се 

даде предност на јазикот (граматиката, правописот, пра-
воговорот...), а потоа на книжевноста.

2. Наставниците по македонски јазик од сите степе-
ни образование заедно со лекторите, надвор од часовите, 
да се ак тивираат во примената на литературниот јазик 
како службен во средините во кои живеат и работат на 
сите нивоа.

3. Универзитетските професори-лингвисти, соод вет-
ните институти и МАНУ, да не се затвораат само во 
наставата или во научните трудови, туку научните ре-
 зултати да се достапни за јавноста, одржувајќи го спојот 

меѓу теоријата и практиката за јазикот.
4. Наставниците по македонски јазик да подлежат на 

перманентно усовршување преку семинари, симпозиуми, 
трибини, предавања за јазични теми.

5. Министерството да поддржува и да поттикнува не-
владини организации од оваа област - здруженија, друш т-
ва, клубови, работилници.

6. Во секоја просветна или воспитна установа лите-
ратурното усно и писмено изразување да биде обврска 
на сите вработени, на чело со директорот, а не да се све-
дува на индолентниот изговор дека тоа е работа на нас-
тавниците по македонски јазик, особено во комуни ка ци-
јата со воспитаниците (во градинките), со учениците, со 
студентите.

7. Министерството да организира контролен мони то-
ринг во институциите на системот, кој ќе ја надгледува 
примената на македонскиот јазик како службен.

8. Со сопствен акт Министерството да изготви ме то-
дологија за реализирање на одредбите од Законот за 
употреба на македонскиот јазик во образовно-воспитниот 
систем на РМ.

Доколку цените дека овие сугестии Ви значат нешто и 
можете да ги вградите во Вашата дејност како содржини, 
Ви стојам на располагање, а и за други сознанија за прак-
тичната употреба на македонскиот литературен јазик.

Владимир Иваноски-Лумбарко


