
Ка ли на С.Ан до но ва 

За да мо же со ра бо тка та ме ѓу
здру же ни ја та на пен зи о не ри-член -
ки на Со ју зот и ло кал на та са мо у пра -
ва во гра до ви те во кои ег зи сти ра ат
здру же ни ја та на пен зи о не ри да про -
дол жи и да би де што по до бра и по -
ква ли тет на и во ин те рес на оп шти -
ни те и на пен зи о не ри те, пре тсе да -
те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски,
ос тва ри по ве ќе сред би со но ви те
гра до на чал ни ци.

Акту ел ни те гра до на чал ни ци беа
за поз на ти со пен зи о нер ски те актив -
но сти, но и со проб ле ми те што тре -
ба да се ре шат, за жи во тот на нај ста -
ри те жи те ли во овие сре ди ни да би -
де по ква ли те тен и по до сто инс твен,
а во исто вре ме да би дат иско ри сте -
ни нив ни от ин те ле кту а лен по тен ци -
јал, искус тво то, зна е ње то и му дро -
ста, аку му ли ра ни со го ди ни те, за
прос пе ри тет на са ми те оп шти ни. 

На но ви те гра до на чал ни ци пре -
тсе да те лот Ар ги ров ски им ја по да ри
сво ја та кни га „На ши пен зи о нер ски

вре ми ња“, за пре ку неа тие да до -
би јат це лос на ре ал на сли ка за актив -
но сти те на здру же ни ја та, но и на Со -
ју зот во це ли на. 

ПРИ МЕР ЗА ЕТ НИЧ КА КО ХЕ ЗИ ЈА

Ва ква сред ба пре тсе да те лот Ар -
ги ров ски има ше со гра до на чал ни -
кот на Де бар, Руж ди Ла та, на ко ја
при сус тву ва ше и пот пре тсе да те лот
на СЗПМ, Бес ник По це ста. На сред -
ба та тие го за поз наа но ви от гра до -
на чал ник со пен зи о нер ска та ор га -
ни за ци ја, при што ги истак наа најз -
на чај ни те еле мен ти за уна пре ду ва -
ње и јак не ње на со ра бо тка та со ло -
кал на та са мо у пра ва. Исто та ка, на
сред ба та бе ше истак на то де ка ор га -
ни за ци ја та на пен зи о не ри те на Ма -
ке до ни ја е до бар при мер за тоа ка -
ко тре ба да се одр жу ва и не гу ва вер -
ска та и ет нич ка та ко хе зи ја во зем -
ја та. Гра до на чал ни кот на Де бар, Руж -
ди Ла та, на сред ба та изра зи за до -
волс тво од она што го пра ват при -
пад ни ци те на тре та та до ба и ве ти по -

сто ја на со ра бо тка и ме ѓу себ на по -
мош во по до бру ва ње то на стан дар -
дот на пен зи о не ри те. 

На пен зи о нер ска та сред ба во Те -
то во, на ко ја при сус тву ваа над 700
пен зи о не ри од ре чи си си те кра и шта
на Ма ке до ни ја, пре тсе да те лот на
СЗПМ, Дра ги Ар ги ров ски, се срет на
со но ва та гра до на чал нич ка на Те то -
во, Те у та Ари фи, при што ста на збор
за по сти га ња та на пен зи о нер ска та
ор га ни за ци ја и за по тре ба та од раз -
ме на на искус тва. Поз дра ву вај ќи ги
при сут ни те пен зи о нер ки и пен зи о -
не ри, но во из бра на та гра до на чал -
нич ка на оп шти на та Те то во, Те у та
Ари фи ре че: 

- За до волс тво е да  се при сус тву -
ва на сред ба со оние што вло жи ле
ма кси мал ни на по ри во сво јот ра бо -
тен век, а по не го во то за вр шу ва ње
оста на ле во ви стин ска кон ди ци ја.
Ќе се оби де ме да ги ко ри сти ме ва -
ши те соз на ни ја и жи вот но то искус -
тво. На здру же ни е то на пен зи о не ри -
те од Те то во ќе им да де ме се срд на
по мош и под др шка. 

Пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги
Ар ги ров ски, не о дам на пре сто ју ва -
ше и во Го сти вар, ка де што го по се -
ти та мош но то здру же ние на пен зи -
о не ри. Тој со пре тсе да те лот на го сти -
вар ско то здру же ние, Ни ја зи Џе љи -
љи, и со не го ви те со ра бот ни ци, раз -
го ва ра ше за акту ел ни те со стој би на
пен зи о нер ска та ор га ни за ци ја. 

ОТВОРАЊЕ НО ВИ КЛУ БО ВИ

Пре сто јот во гра дот на из во рот
на Вар дар пре тсе да те лот СЗПМ го
иско ри сти и за сред ба со но ви от гра -
до на чал ник на оп шти на та Го сти вар,
Нев зат Беј та, при што се до го во ри -
ја за пот пи шу ва ње спо год ба за со -
ра бо тка по ме ѓу ло кал на та са мо у пра -
ва и ЗП Го сти вар, а раз го ва раа и за
дру ги актив но сти за по ус пеш на со -
ра бо тка.

На го ле ми от хри сти јан ски праз -
ник Цвет ни ци, во нај го ле ма та ур ба -
на за ед ни ца Ба би во Штип е отво -
рен нов пен зи о нер ски клуб. На овој
на стан при сус тву ва ше и гра до на чал -

ни кот на Штип, Ил чо За ха ри ев, со
прет став ни ци од ло кал на та са мо у -
пра ва, со кои пре тсе да те лот Ар ги -
ров ски ос тва ри и ра бот на сред ба.
На сред ба та гра до на чал ни кот на
Штип, За ха ри ев, изра зи за до волс -
тво од ра бо та та на здру же ни е то кое
се гри жи за сво и те чле но ви. Тој ве -
ти де ка во со ра бо тка со здру же ни е -
то, во на ред ни от пер и од ќе се из гра -
дат пен зи о нер ски клу бо ви и во на -
сел би те Се њак, Три Чеш ми и Чар -
дак ли ја. Ар ги ров ски ин фор ми ра ше
де ка 18-те Ре пуб лич ки пен зи о нер -
ски спорт ски нат пре ва ри ќе се одр -
жат на 7 сеп тем ври во Штип.

На не о дам неш ни те 18. Ре ги о нал -
ни спорт ски пен зи о нер ски нат пре -
ва ри, што се одр жаа во Ра до виш,
пре тсе да те лот на СЗПМ се срет на и
со гра до на чал ни ци те на оп шти ни те
Ра до виш и Кон че, Са шко Ни ко лов и
Бла гој Јо ва нов. На сред ба та и двај -
ца та гра до на чал ни ци иска жаа под -
го тве ност за под др шка на пен зи о не -
ри те во на та мош но то ор га ни зи ра -
ње и одр жу ва ње ва кви ма ни фе ста -
ции, но и по мош на си те нив ни актив -
но сти, би деј ќи пен зи о не ри те тоа го
зас лу жу ва ат. 

За прв пат по де сет го ди ни, во ру -
рал на та оп шти на Цен тар Жу па на -
ско ро ќе се отво ри клуб на пен зи о -
не ри. Ова е од лу че но на сред ба та
што ја има ше пре тсе да те лот на Со -
ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри те на Ма ке до ни ја, Дра ги Ар ги ров -
ски, со гра до на чал ни кот на оп шти -
на та Цен тар Жу па, Ар јан Ибра им, кој
ве ти де ка ќе ги ис пол ни ба ра ња та
на пен зи о не ри те на оп шти на та Цен -
тар Жу па за отво ра ње клуб на пен -
зи о не ри. Овој про стор ќе би де во но -
ви от об јект на оп шти на та, кој мно гу
ско ро ќе би де да ден во упо тре ба. На
сред ба та при сус тву ва ше и пот пре -
тсе да те лот на Со бра ни е то на СЗПМ,
Бес ник По це ста, кој при тоа истак на
де ка ова не зна чи по дел ба на ЗП Де -
бар, ту ку, ка ко што во Де бар има
Клуб на пен зи о не ри, та ка ќе имаа и
Клуб на пен зи о не ри и во оп шти на -
та Цен тар Жу па. 

Си те овие сред би се по твр да де -
ка со ра бо тка та ќе про дол жи на оп -
што за до волс тво на две те стра ни, а
ва кви сред би во ид ни на ќе има и со
дру ги те но ви гра до на чал ни ци. 
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Гра до на чал ни ци те беа за поз -
на е ни со пен зи о нер ски те

актив но сти, но и со проб ле -
ми те што тре ба да се ре шат,
за жи во тот на нај ста ри те жи -
те ли во овие сре ди ни да би -

де по ква ли те тен и
по до сто инс твен, а во исто

вре ме да би дат иско ри сте ни
нив ни от ин те ле кту а лен по -
тен ци јал, искус тво то, зна е -

ње то и му дро ста

СРЕД БИ НА ПРЕ ТСЕ ДА ТЕ ЛОТ НА СЗПМ, ДРА ГИ АР ГИ РОВ СКИ, СО НО ВИ ТЕ ГРА ДО НА ЧАЛ НИ ЦИ

Кон ти ну и тет во со ра бо тка та 
со ло кал на та са мо у пра ва

Средба на претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, со градоначалникот на Дебар, Руж ди Ла та



Милан Аџиевски

На 4 ју ни во го сто прим ли ва та Уни -
вер зал на са ла во Скоп је се одр жа тра -
ди ци о нал на та Ре пуб лич ка ре ви ја на
пес ни, му зи ка и игри, на ко ја на ста пи -
ја нај ус пеш ни те пе ја чи, игра ор ци и хо -
ро ви од одр жа ни те ре ги о нал ни му зич -
ки и фолк лор ни ре вии. Отка ко ги поз -
дра ви при сут ни те пен зи о нер ки и пен -
зи о не ри, ми ни стер ка та за кул ту ра д-р
Ели за бе та Кан че ска–Ми лев ска и пре -
тсе да те лот на Со ју зот на син ди ка ти те
на Ма ке до ни ја, д-р Жи вко Ми трев ски,
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски истак на во не го ви от поз дра -
вен го вор: 

По кро ви тел на оваа ма ни фе ста ци -
ја е и гра до на чал ни кот на град Скоп је
Ко це Тра ја нов ски, кој по ра ди служ бен
пат не е ме ѓу нас, но зас лу жу ва ап ла -
уз, ка ко и ди ре ктор ка та на Уни вер зал -
на та са ла, м-р Ве ра Бо шков ска, со ко -
ја од лич но со ра бо ту ва ме за овој на -
стан да би де што по до бро и по до сто -
инс тве но ор га ни зи ран. Ре пуб лич ка та
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри го ди -

на ва се одр жу ва под мо то то „Скоп је
се се ќа ва“, по по вод од бе ле жу ва ње -
то на пе де се тго диш ни на та од скоп ски -
от ка та стро фа лен зем јо трес, пе де сет
го ди ни од го ди на та во ко ја на ши от гла -
вен и раз ур нат град, бла го да ре ние на
свет ска та со ли дар ност, од но во се из -
гра ди и ста на уште по у бав кул ту рен,
еко ном ски и обра зо вен цен тар на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја. По ве ќе то од вас,
ре че Ар ги ров ски, за ра ди во зра ста сте
све до ци на на ста нот, но и на го ле ма -
та ху ма ност и со ли дар ност. Што зна чи
со ли дар ност нај до бро зна ат пен зи о -
не ри те, би деј ќи пен зи ски от си стем се
те ме ли на со ли дар ност. Да се би де со -
ли да рен и да се по ма га, да се не гу ва -
ат за ед ниш тво то и дру гарс тво то нај до -
бро зна ат по ста ри те ге не ра ции, кои
во мно гу не шта и мно гу че сто се при -
мер за тоа. Ина ку, оваа Ре пуб лич ка
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри прет -
ста ву ва дво ча со вен из бор на нај до -
бри из вед би, од над 12 ча са про гра -
ма од ше сте ре ги о нал ни ре вии на кои
на ста пи ја ре корд ни 47 здру же ни ја на
пен зи о не ри. Тоа се пен зи о не ри-ин -
тер пре та то ри на мно гу уба ви ста ри из -
вор ни и ста ро град ски на род ни пес ни,
му зи ка и ора, со ме лос ка ра кте ри сти -
чен за кра е ви те во кои ег зи сти ра ат
здру же ни ја та. И овој пат пен зи о не ри -
те по ка жаа де ка се вер ни чу ва ри на
сво е то кул тур но бо гат ство, тра ди ци ја -
та и сво јот иден ти тет. По ка жаа де ка го
са ка ат и чу ва ат сво е то, но ед на кво ја
по чи ту ва ат и кул ту ра та и иден ти те тот
на се кој друг во на ша та зем ја, во на -
ше то со седс тво и во це ли от свет. Со
сво и те из вед би, ин стру мен ти и но сии
тие ги вра ќа ат од за бо рав тра ди ци о -
нал ни те из вед би што го изра зу ва ат кул -
тур но то нас ледс тво на мул ти ет нич ка
Ма ке до ни ја. 

Да се чу ва, не гу ва и афир ми ра пес -

на та, му зи ка та и игра та е од по се бен
ја вен ин те рес. Кван ти те тот, и осо бе но
ква ли те тот, на овие пен зи о нер ски кул -
тур ни актив но сти при до не соа Ми ни -
стерс тво то за кул ту ра на Вла да та на РМ,
Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес ни, му зи ка
и игри и ше сте ре ги о нал ни ре вии во
2013 го ди на да ги прог ла си за ма ни -
фе ста ции од на ци о на лен ин те рес на
кул ту ра та во на ша та др жа ва. Со тоа Ми -
ни стерс тво то за кул ту ра ни од да де приз -
на ние за на ша та ра бо та, но ни на пра -
ви и го ле ма чест за што сме осо бе но
бла го дар ни и зас лу жу ва ваш си лен ап -
ла уз, истак на пре тсе да те лот на СЗПМ. 
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ЈЕ СИ КА ГО ТЕН БОС, НОВ ЖИ ТЕЛ НА ПРО БИ ШТИП РЕ ПУБ ЛИЧ КА РЕ ВИ ЈА НА ПЕС НИ, МУ ЗИ КА И ИГРА

Пен зи о не ри те по втор но
по ка жаа де ка го са ка ат и
чу ва ат сво е то, но ед на кво
ја по чи ту ва ат и кул ту ра та

и иден ти те тот на се кој
друг во на ша та зем ја, во
на ше то со седс тво и во 
це ли от свет – истак на

пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски

Чу ва ри на иден ти тет от и фолклорното наследство

ТЕ ГО БЕН ЈУ БИ ЛЕЈ

Бо рис Шу ми но ски

Зад нас е еден век од за вр шу ва -
ње то на Бал кан ски те вој ни и тра гич -
на та суд ба на ма ке дон ски от на род, кој
жи вее раз де лен со гра ни ци на не де -
ли во то жи во тки во на та тко ви на ва,
спро тив но на Бож јо то и чо веч ко пра -
во на са мо о пре де лу ва ње и сло бо да.
Тоа е нај дра ма тич ни от пер и од во ма -
ке дон ска та исто ри ја, а не кои со се ди
ја сме та ат за „свој нај ро ман ти чен дел“.
За тоа се оби дов, нај е ле мен тар но, за -
ед но да се при се ти ме на тие кр ва ви
на ста ни. Вед наш се нај дов пред глав -
но то пра ша ње: да ли е мож но таа тра -
ге ди ја да се сфа ти без ну жен прет текст.
Не ма ка де, са ка ле или не, ќе мо ра да
се об ѕр не ме мал ку по на зад. 

Бал ка нот ка ко сре ди ште во кое се
вкр сту ва ле мно гу ци ви ли за ции со раз -
лич на про ви ни ен ци ја и ин те ре си со
ве ко ви бил не врал гич на точ ка. Го ле -
ми те си ли: Обе ди не то то Кралс тво, Ав -
стро-Ун га ри ја, Фран ци ја од ед на стра -
на, и Ру ска та Им пе ри ја од дру га, дем -
нат по го ден мо мент да ги из го нат Ос -
ман ли и те од европ ска те ри то ри ја. Се -
ка ко, тие се ра ко во дат од сопс тве ни -
те стра те ги ски це ли, не од ал тру и зам.
Ру си ја се ре ша ва пр ва да за да де удар
и да ди кти ра ус ло ви во сво ја пол за. За -
тоа во 1877 го ди на ? об ја ву ва вој на
на Тур ска та Им пе ри ја, ко ја ќе се пре -
не се и во на ред на та го ди на. Тур ци ја
се на де ва на по мош од го ле ми те
европ ски си ли, но тие го че ка ат ис хо -
дот. Пред ло же но е и склу че но при мир -
је во Одрин, по што сле ду ва ми ров ни -
от до го вор во Сан Сте фа но. Тур ци ја
пред ла га на Ма ке до ни ја и на Ал ба ни -
ја да им се да де авто но ми ја во рам ки -
те на Им пе ри ја та. Ал ба ни ја е приз на -
та ка ко са мо стој на др жа ва, за Ма ке -
до ни ја ни збор. Ру си ја, во сог лас ност
со сво и те ин те ре си, ќе ис цр та ед на
фра пант на ма па на Бу гар ско то Кне -
жев ство. Се вер на та гра ни ца се про те -
га по те кот на Ду нав, освен еден мал
дел од се вер на До бру џа, кој ? го от ста -
пу ва на Ро ма ни ја ка ко ком пен за ци ја
за Бе са ра би ја, ко ја ја ане кти ра. По тоа
нав ле гу ва во Ср би ја по дол жи на та на
По мо ра ви е то (без Ниш), но со Вра ње,
дел од Ко со во, це ла Ма ке до ни ја и де -
ло ви од Ал ба ни ја во гра нич ни от по јас,
се спу шта во Егеј ска Ма ке до ни ја без
Хал ки ди ки и Со лун, без еден мал дел
од Тра ки ја, кој ? го оста ва на Тур ци ја.
Де нот на кој е пот пи шан овој до го вор,
3.3.1878 го ди на, до де нес се сла ви ка -
ко на ци о на лен праз ник на Бу га ри ја.

НЕ ОС ТВА РЕН СОН

Го ле ми те си ли, не за до вол ни од про -
ши ру ва ње то на Ру си ја, ба ра ат ре ви -
зи ја на Сан сте фан ски от до го вор, оти

на сво ја ра ка и во сво ја пол за го ре -
ши ла Источ но то пра ша ње. Ру си ја е
при ну де на да го при фа ти ул ти ма ту мот,
ис цр пе на е и не ма си ли за но ва вој на.
Твор ба та Го ле ма Бу га ри ја ле гал но не
за жи ву ва ни еден единс твен ден. Од
13 ју ни до 13 ју ли 1878 во Бер лин се
одр жу ва Бер лин ски от кон грес. На кон -
гре сот учес тву ва ат прет став ни ци на
пет те европ ски си ли, плус Ото ман ска -
та Им пе ри ја. Бал кан ски те прет став ни -
ци би ле вклу чу ва ни ко га се рас пра ва -
ло за нив ни пра ша ња. 

На Кон гре сот се из бри ша ни 18 од
29 чле на од Сан сте фан ски от до го вор.
Се га те ри то ри ја та на Бу га ри ја за три -
па ти е на ма ле на и се про те га са мо се -
вер но од Ста ра Пла ни на до Ду нав, дру -
ги те те ри то рии мо ра да ги вра ти: по го -
лем дел на Тур ци ја, а дел и на бал кан -
ски те др жа ви. За нас е нај ва жен чле -
нот 23. Ма ке до ни ја со не го пра ктич но
се кон сти ту и ра ка ко авто ном на об ласт
во сво и те ге о по ли тич ки и ет нич ки гра -
ни ци во рам ки те на Тур ска та Им пе ри -
ја. На овој на чин по сред но ста на суб -
јект во ме ѓу на род ни те од но си и се стек -
на со приз на ва ње ка ко „ет нич ка те ри -
то ри јал на еди ни ца со еле мен ти на сво -
ја са мо бит ност и са мо у пра ву ва ње“.
Ре гу ли ра ни се об вр ски те на Им пе ри -
ја та, ко ја со ре ор га ни за ци ја на упра -
ву ва ње то тре ба да обез бе ди та ква
авто но ми ја ка ко пре од но ре ше ние.
Ве ќе на по че то кот на ид ни от век
(1908), со Мла до тур ска та ре во лу ци ја,
со прок ла ма ци ја та на ху ри ет (сло бо -
да) и ед на квост за си те, рас те оп ти миз -
мот на ма ке дон ски те ре во лу ци о нер -
ни деј ци: Сан дан ски, Поп Ар сов, Вла -
хов... де ка ќе се ос тва ри ве ков ни от сон.
Тие се срд но ја по ма га ат Ре во лу ци ја -

та, не са мо вер бал но ту ку и со во е на и
про па ганд на по мош. Но со се ди те не
ми ру ва ат. Тие не са ка ат да се ре фор -
ми ра Им пе ри ја та и да оз дра ви, ту ку да
про пад не, а тие да го раз гра бат пле нот.
Нај на пред ќе за поч нат под зем ни со ју -
зу ва ња ед ни со дру ги и ед ни про тив дру -
ги, гра ба ње то им ста ну ва не о буз да на
стрв и страст. Пр ва та бал кан ска вој на
за поч ну ва на 9 октом ври 1912 го ди на,
ко ја бал кан ски те со јуз ни ци ја прет ста -
ву ват ка ко во ен конф ликт ме ѓу Ос ман -
ли ска та Им пе ри ја и Бал кан ски от со јуз:
Бу га ри ја, Ср би ја, Гр ци ја и Цр на Го ра. Из -
ве шта јот на Кар не ги е ва та ко ми си ја ги
откри ва ви стин ски те при чи ни: во е но-
по ли тич ко то ос ла бу ва ње на Им пе ри ја -
та, те ро рот над хри сти јан ско то на се ле -
ние, не ус пеш на та бор ба на Ма ке дон -
ска та ре во лу ци о нер на ор га ни за ци ја,
спро тив ни те ин те ре си ме ѓу го ле ми те
си ли и стре ме жот на бал кан ски те др жа -
ви за зав ла ду ва ње со но ви те ри то рии.
Вој на та за вр шу ва под при ти сок на го -
ле ми те си ли со до го во рот во рам ки те
на Лон дон ска та кон фе рен ци ја, пот пи -
шан на 30 мај 1913 го ди на. А са мо два
де на по тоа е склу чен грч ко-срп ски от до -
го вор, со кој се га ран ти ра за ед нич ка та
гра ни ца во Ма ке до ни ја и по пре чу ва ње
на бу гар ски те стре ме жи за про ме на
на за тек на та та со стој ба. 

КР ВА ВИ БИ ЛАН СИ

Би лан сот на Пр ва та бал кан ска вој -
на е кр вав. За гу би те се ка та стро фал ни:
Бу га ри ја 87.000 мр тви, ра не ти или по -
чи на ти од си ро ма шти ја и за раз ни бо -
ле сти, Ср би ја 39.000, Гр ци ја 29.000.
Не ма по да то ци кол кав е бро јот на ма -
ке дон ски те жр тви. Тие се прес ме та ни

во за гу би те на со јуз ни ци те, оти оние кои
не би ле за на фронт ра бо те ле во по за -
ди на та за снаб ду ва ње на вој ски те, а
оста на ти те би ле за бра ни и од не се ни во
пр ви те бор бе ни ре до ви. Тур ски те за гу -
би не се пре циз но утвр де ни. Тие се дви -
жат од 100.000 до 340.000, вклу чу вај -
ќи ги, по крај ра не ти те и по чи на ти те, и
око лу 150.000 за ро бе ни ци. 

Ѓа во лот не ми ру ва. Др жа ви те на
Бал кан ски от со јуз от поч ну ва ат но ва без -
ум на вој на за те ри то рии. Ма ке до ни ја
им ста ну ва кош мар на не со ни ца.

Иста та го ди на, на 29 ју ни, бу гар ска -
та ар ми ја ги на па ѓа по зи ци и те на Ср би -
те и на Гр ци те, со што за поч ну ва Вто ра -
та бал кан ска вој на. Таа тре ба да би де
ко неч на прес ме тка и во неа се вклу че -
ни го ле ми чо веч ки (со јуз ни ци те
1.330.000 жи ва си ла, Бу га ри ја
500.000) и ма те ри јал ни ре сур си. Мо -
же да се прет по ста ви же сто ко ста на су -
ди рот. На по ри те на го ле ми те си ли се -
пак ќе по мог нат во е ни те дејс тва да за -
вр шат за са мо еден ме сец. По ис цр пу -
вач ки те бор би на Бре гал ни ца, на 31 ју -
ли, е пот пи ша но при мир је. Ко неч ни те
и до то гаш нај по губ ни од лу ки за Ма ке -
до ни ја ќе ги до не се Бу ку ре шки от до го -
вор (10.08.1913). Ма ке до ни ја, це ли на
во рам ки те на Тур ско то царс тво, е рас -
пар че на: Егеј ски от дел, со по вр ши на од
34.356 ква драт ни ки ло ме три  ? е до де -
лен на Гр ци ја, Вар дар ски от со 25.342
ква драт ни ки ло ме три на Ср би ја, а Пи -
рин ски от со 6.798 ква драт ни ки ло ме -
три на Бу га ри ја. И пак „ни вол кот сит, ни
ов ци те на број“. Ма ке до ни ја оста ну ва
наш не пре бол. 

За оваа те ма се ко ри сте ни: ма ке -
дон ски, бу гар ски, срп ски и хр ват ски из -
во ри. Се др жев до фа кти те кои се нес -
пор ни. Из вес ни емо ци о нал ни изб ли ци
се ре зул тат на мо јот ка ра ктер и не сум
мо жел да ги со прам. Ма ке до ни ја не е
ни за в ка фе а на, ни за на ми тин зи, ни
за ка вги ед ни со дру ги. Ма ке до ни ја ка -
ко мај ка, од сво и те де ца, од нас ба ра
па мет но дејс тву ва ње во иста на со ка.
На си те за ед но и на се ко го од дел но. Прв -
пат има ме шан са да вли ја е ме на про -
це си те во пол за на на ша та ид ни на.

Ма ке до ни ја пред еден век 

М. Здра вков ска

Ве ќе де сет го ди ни за Хо лан ѓан ка -
та Је си ка Го тен бос си те па ти шта во дат
кон Ма ке до ни ја, а пр ва та по се та е во
Про би штип. По вод за на ши от раз го -
вор е при чи на та што ја вр зу ва за на -
ша та др жа ва и за ма ло то ру дар ско грат -
че Про би штип.

Ко га прв пат дој до вте во Ма ке до ни -
ја и што ве по вр за за на ша та зем ја?

- Во 2003 го ди на со ед на гру па ту -
ри сти прв пат се нај дов во Ма ке до ни -
ја, за ко ја сум слу ша ла мно гу. Ко га сле -
тав ме на ае ро дро мот и ко га ја до прев
поч ва та на оваа зем ја, по чув ству вав
де ка од тој миг јас ? при па ѓам на Ма -
ке до ни ја и таа ќе би де мо ја вто ра та -
тко ви на. От то гаш, два-три па ти се ко ја
го ди на ја по се ту вам и се чув ству вам
ка ко Ма ке дон ка. Ов де нај дов при јат -
ни лу ѓе, со мно гу топ ли на во ду ша та,
мно гу го сто прим ли ви... Ту ка ви дов пре -
крас на при ро да, ин те рес на ста ра ар -
хи те кту ра, а исто та ка ме во о ду ше ву -
ва со ка ква љу бов ги не гу ва те тра ди -
ци и те и из вор ни от фолк лор, кој мис лам
де ка е не над мин лив.

Го спо ме на вте на ши от фолк лор,
кол ку зна е те за не го?

- Со ма ке дон ски от из во рен фолк -
лор прв пат се срет нав во 2004 го ди -
на, и тоа ток му во Про би штип, со чле -
но ви те на КУД „Ве се ли пен зи о не ри“.
Тоа бе ше пре суд но це лос но да му се
пре да дам на овој вид му зи ка. На у чив
мно гу пес ни и ора, ку пив мно гу ви део
и ау ди о ка се ти, кои се којд нев но ги слу -
шам во Хо лан ди ја, а ги за са каа и мо -
и те при ја те ли. Тоа е ва ши от иден ти тет,
а јас со топ ли на во ду ша та ги слу шам
ма ке дон ски те пес ни и ги гле дам ва ши -
те ора. Ве се ли те пен зи о не ри, и по крај
по од ми на ти те го ди ни, се ви стин ски

мај сто ри за пре зен та ци ја на тра ди ци -
и те, оби ча и те, пес ни те и на ора та од
овој вид. Тие ве збли жу ва ат вас, пен -
зи о не ри те, и ни ко гаш не мој те да ги на -
пу шти те, а ка ко што гле да те, го лем пре -
диз вик се и за нас, стран ци те. Тие ста -
наа мост за на ше то го ле мо при ја телс -
тво, а се на де вам де ка има те и мно гу
дру ги при ја те ли од дру ги зем ји. Ние во
Хо лан ди ја ан га жи рав ме учи те ли за да
ги учи ме ва ши те ора и ва ши те пес ни. 

Вие сте чест го стин во Ма ке до ни -
ја, со вас до а ѓа ат го лем број ва ши при -
ја те ли, а нај че сто пре сто ју ва те ме ѓу
пен зи о не ри те. Има ли не ко ја слич ност
ме ѓу здру жу ва ње то и дру же ње то на
пен зи о не ри те во Ма ке до ни ја и во Хо -
лан ди ја?

- Кај нас по сто јат клу бо ви во кои се
при фа ќа ат пен зи о не ри и ста ри ли ца
за кои не ма кој да се гри жи. Но кај вас
е мал ку по и на ку. Вие во се кој град има -
те здру же ни ја на пен зи о не ри те, кои се
здру же ни во со ју зот. Мно гу до бро сте
ор га ни зи ра ни, се дру жи те на фолк лор -
ни те ре вии, со што ги за чу ву ва те уба -
ви те пес ни, ора и оби чаи, кои им ги

пре не су ва те на мла ди те ге не ра ции.
Имав мож ност на 28 април оваа го ди -
на да го прос ле дам фе сти ва лот во се -
ло то Иње во. Тоа бе ше ед на пре крас -
на при ред ба, на ко ја на ста пу ваа фолк -
лор ни друш тва од раз ни ге не ра ции.
Тоа ме во о ду ше ви. Кај нас не ма та кво
не што. Јас ви че сти там и ви по са ку вам
ва ка да про дол жи те и ва ка актив но да
ста ре е те, ка ко ед но го ле мо се мејс тво.

Со Је си ка Го тен бос, во де сетд нев -
на по се та на Ма ке до ни ја и на Про би -
штип бе ше и неј зи на та при ја тел ка Еле -
на Де гро о те, пен зи о нер ка од Бел ги ја,
ко ја исто та ка е во о ду ше ве на од дру -
же ње то на пен зи о не ри те во Ма ке до -
ни ја, од ре ви и те, спорт ски те нат пре ва -
ри, од ли те ра тур ни те сред би и слич но,
но нај при јат но е из не на де на од соз на -
ни е то де ка си те здру же ни ја на ста рос -
ни те и се меј ни те пен зи о не ри се член -
ки на Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја, кој ја ко ор -
ди ни ра це ло куп на та актив ност и ги ор -
га ни зи ра си те овие деј но сти.

- Кај нас има са мо цен три за при -
фа ќа ње ста ри и из не мо ште ни ли ца, без
топ ли на, без дру же ње, без бли зи на. Кај
нас пен зи о не ри те од еден ист град не
се поз на ва ат, а кај вас се зна ат од це -
ла др жа ва. Ви че сти там и се во о ду ше -
ву вам исто ка ко и мо ја та при ја тел ка од
Хо лан ди ја - ве ли Еле на Де гро о те.

До кра јот на го ди на та Је си ка пла -
ни ра уште две по се ти на Ма ке до ни ја
и по втор но со чле но ви те на КУД „Ве -
се ли пен зи о не ри“ од Про би штип ќе ги
за и гра „Про тр чул ка та“, „Ар на у тот“, „Ос -
мор ка та“. Таа ве ту ва де ка ќе на у чи
уште ора, а по крај „Ма ке дон ско де вој -
че“, „Би то ла, мој ро ден крај“, „Еле но
ќер ко, Еле но“, ќе на у чи уште мно гу пес -
ни што ќе им ги пре не се на сво и те де -
ца и вну ци во Хо лан ди ја.

Ве се ли те пен зи о не ри, 
и по крај по од ми на ти те 
го ди ни, се ви стин ски 

мај сто ри за пре зен та ци ја
на тра ди ци и те, оби ча и те,

пес ни те и на ора та. 
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Во Хо лан ди ја пен зи о не ри те не се поз на ва ат, 
а ту ка се ед но го ле мо се мејс тво

Из ве шта јот на Кар не ги е ва та
ко ми си ја ги откри ва 

ви стин ски те при чи ни: 
во е но-по ли тич ко то 

ос ла бу ва ње на Им пе ри ја та,
те ро рот над хри сти јан ско то

на се ле ние, не ус пеш на та 
бор ба на Ма ке дон ска та ре -

во лу ци о нер на ор га ни за ци ја,
спро тив ни те ин те ре си ме ѓу
го ле ми те си ли и стре ме жот

на бал кан ски те др жа ви 
за зав ла ду ва ње со 

но ви те ри то рии 

Сла ви ца Лам ба ша

Во ЗП Ку ма но во де но ви ве е мош -
не ди на мич но, по точ но во Кул тур но-
умет нич ко то друш тво ,,Ѓо ко Си мо нов -
ски“ во си те не го ви сек ции, но најм -
но гу во драм ска та ра бо тил ни ца. На
пред лог на на ши от ре жи сер Сто је До -
дев ски бе ше по ста ве на дра ма та ,,Р“
од поз на ти от ма ке дон ски пи са тел Јор -
дан Плев неш. Тоа за нас бе ше го лем
пре диз вик, би деј ќи де ло то е по ста ве -

но во по ве ќе те а три низ све тот. 
Еден ин те ре сен де таљ по вр зан со

ре а ли зи ра ње то на оваа прет ста ва е
по се та та на пи са те лот на тек стот, Јор -
дан Плев неш, на ед на од пос лед ни те
про би. Не по сре ден, скро мен и бли -
зок, поз на ти от пи са тел со осо бе но вни -
ма ние и емо ции ја сле де ше про ба та.
Ко га за вр ши, вид но воз бу ден и при -
јат но из не на ден од она што го ви де,
ни че сти та ше за автен тич но при ка жа -
ни от текст, ра ку вај ќи се со се кој пен -

ЗП КУ МА НО ВО

Пре ми е ра на „Р“ од Јор дан Плев неш
зи о нер. За нас тоа бе ше го ле мо приз -
на ние и по твр да де ка сме на нај до бар
пат ус пеш но да ја при ка же ме прет ста -
ва та. На раз дел ба та ја при фа ти по ка на -
та да ја гле да пре ми ер на та прет ста ва. 

Пре ми е ра та на прет ста ва та ,,Р“ се
одр жа на 11 мај во Ку ма нов ски от те а -
тар и оста ви си лен впе ча ток кај пуб ли -
ка та. Акте ри те од сце на во сце на ја при -
ка жу ваа жи вот на та дра ма на глав ни от
ју нак Ма кси ми ли јан Брот ски, кој ја тол -
ку ва ше Но вко Пе тру шев ски. Се ме ну -
ваа на ста ни те и вре ме то на слу чу ва ње -
то. Оста на ти те ли ко ви од фа ми ли ја та на
Брот ски ус пеш но ги оди граа сво и те уло -
ги глум ци те-пен зи о не ри. Комп лет ни от
ан самбл на драм ска та ра бо тил ни ца со

мла де шки жар и елан и овој пат по твр -
ди ја де ка мо жат на сво и те пле ќи да го
по не сат то ва рот на ва ков сло жен драм -
ски текст. Сцен ски от при каз на ова пси -
хо ло шка дра ма гле да чи те ја сле деа со
го ле мо вни ма ние, за што при до не соа
свет лос ни те и му зич ки те ефе кти, ка ко
и ко сти мо граф ски те ре ше ни ја. Ина ку,
на ово го диш ни от 48 Драм ски ама тер -
ски фе сти вал во Ко ча ни, Но вко Пе тру -
шев ски е прог ла сен за нај до бар актер
за уло га та на Ма ксим Брот ски во при -
ка жа на та дра ма „Р“. И овој пат пуб ли -
ка та дој де во го лем број за да да де под -
др шка на ама те ри те, кои ги на гра ди со
зас лу жен гро мог ла сен ап ла уз во знак
на приз на ние.  

ЕЛИ ЗА БЕ ТА КАН ЧЕ СКА-МИ ЛЕ СКА, МИНИСТЕРКА ЗА КУЛТУРА НА РМ:

Про дол жу ва ње на тра ди ци и те 
- Оваа ма ни фе ста ци ја, ко ја е плод на за лож би те на по ста ра та, но нај му -

дра ге не ра ци ја, за не гу ва ње на на ша та бо га та ет но тра ди ци ја, по твр ду ва
де ка Ма ке до ни ја при па ѓа на на ро ди те кои со гор дост мо жат да ја спо де лат
сво ја та бо га та кул ту ра со све тот - ре че ми ни стер ка та Кан че ска-Ми ле ска во
сво е то обра ќа ње пред пен зи о не ри те. 

- Во из ми на ти те го ди ни , со го ле ма љу бов пен зи о не ри те го вло жи ја сво -
јот ан гаж ман во ре а ли за ци ја та на оваа ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри, со
жел ба да им го пре не сат не про цен ли во то ма ке дон ско фолк лор но бо гат ство
на најм ла ди те и да го прос ла ват на ше то ми на то, се гаш ност и ид ни на - истак -
на ми ни стер ка та Кан че ска-Ми ле ска.

Таа го изра зи сво е то уве ру ва ње де ка и во ид ни на Ми ни стерс тво то ќе
би де отво ре но за со ра бо тка и за под др шка на ква ли тет ни те про е кти и про -
гра ми на гра ѓан ски те здру же ни ја, би деј ќи тие ги за до во лу ва ат по тре би те
на на ши те гра ѓа ни и ја пра ват кул ту ра та до стап на за си те.

Учесници
При сут на та пуб ли ка во са ла та со

дол ги и ср деч ни ап ла у зи ги поз дра -
ви за дру же ни ја та на пен зи о не ри од
Би то ла со ме ша на пе јач ка гру па, од
При леп, со ме шан хор, Ѓор че Пе тров
со во кал ни от со лист Сте во Ѓу ров ски,
Кар пош со поз на та та пе јач ка гру па,
Про би штип со чу ва ри те на на ши те
ет но-тра ди ции, Ма ке дон ски Брод со
пе јач, Бе ро во со со ло пес на и со хор,
Штип со хор , Ма ке дон ска Ка ме ни -
ца се прет ста ви со женск трио, Ко -
ча ни  со осо гов ско то оро.

Шу то Ори за ри прет ста ви свад -
бен ром ски оби чај, Стру ми ца со
со ло-пе јака, при дри же на од ме ша -
на пе јач ка гру па, Све ти Ни ко ле со
жен ско пе јач ко трио, Охрид со пе -
јач ка и игра ор на гру па, Ра до виш
со ме ша на пе јач ка гру па,  пе јач -
ка та гру па од Кру ше во ис пол ни
вла шка пес на, а  Дел че во со ме -
шан хор, Со ли дар ност Ае ро дром
со игра и пес на,  Ки се ла Во да со
ма ке дон ски свад бен оби чај, Го сти -
вар со две ста ри  не за бо рав ни ал -
бан ска и ма ке дон ска пес на, а  Ка -
ва дар ци со ме ша на пе јач ка гру -
па. Со ло пе јач има ше и ЗИП Ка ва -
дар ци, Цен тар на ста пи со ме ша -
на пе јач ка гру па, ка ко и Ве лес, а
Ку ма нов ци те играа и пе е ја. Те тов -
ци се пресд та ви ја со ал бан ски оби -
чај и со ма ке дон ско оро, Де бар со
пе јач на ма ке дон ска пес на во при -
друж ба на му зи чар ал ба нец,   Бог -
дан ци на ста пи со ме ша на пе јач ка
гру па, Ва лан до во се прет ста ви со
уба ва ба ла да. Чест да ја за вр шат
оваа пре крас на Ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри имаа во е ни те пен -
зи о не ри со три естрад ни точ ки кои
зас лу жу ва ат по себ на наг ла ска: „
Зур ли тре штат“, Чу ру ли ка оро и
„Зем јо Ма ке до ни јо“.

Претставата оста ви си лен впе ча ток кај пуб ли ка та

Ма ни фе ста цијата е од на ци о на лен ин те рес
на кул ту ра та во др жа вата



Милан Аџиевски

На 4 ју ни во го сто прим ли ва та Уни -
вер зал на са ла во Скоп је се одр жа тра -
ди ци о нал на та Ре пуб лич ка ре ви ја на
пес ни, му зи ка и игри, на ко ја на ста пи -
ја нај ус пеш ни те пе ја чи, игра ор ци и хо -
ро ви од одр жа ни те ре ги о нал ни му зич -
ки и фолк лор ни ре вии. Отка ко ги поз -
дра ви при сут ни те пен зи о нер ки и пен -
зи о не ри, ми ни стер ка та за кул ту ра д-р
Ели за бе та Кан че ска–Ми лев ска и пре -
тсе да те лот на Со ју зот на син ди ка ти те
на Ма ке до ни ја, д-р Жи вко Ми трев ски,
пре тсе да те лот на СЗПМ, Дра ги Ар ги -
ров ски истак на во не го ви от поз дра -
вен го вор: 

По кро ви тел на оваа ма ни фе ста ци -
ја е и гра до на чал ни кот на град Скоп је
Ко це Тра ја нов ски, кој по ра ди служ бен
пат не е ме ѓу нас, но зас лу жу ва ап ла -
уз, ка ко и ди ре ктор ка та на Уни вер зал -
на та са ла, м-р Ве ра Бо шков ска, со ко -
ја од лич но со ра бо ту ва ме за овој на -
стан да би де што по до бро и по до сто -
инс тве но ор га ни зи ран. Ре пуб лич ка та
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри го ди -

на ва се одр жу ва под мо то то „Скоп је
се се ќа ва“, по по вод од бе ле жу ва ње -
то на пе де се тго диш ни на та од скоп ски -
от ка та стро фа лен зем јо трес, пе де сет
го ди ни од го ди на та во ко ја на ши от гла -
вен и раз ур нат град, бла го да ре ние на
свет ска та со ли дар ност, од но во се из -
гра ди и ста на уште по у бав кул ту рен,
еко ном ски и обра зо вен цен тар на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја. По ве ќе то од вас,
ре че Ар ги ров ски, за ра ди во зра ста сте
све до ци на на ста нот, но и на го ле ма -
та ху ма ност и со ли дар ност. Што зна чи
со ли дар ност нај до бро зна ат пен зи о -
не ри те, би деј ќи пен зи ски от си стем се
те ме ли на со ли дар ност. Да се би де со -
ли да рен и да се по ма га, да се не гу ва -
ат за ед ниш тво то и дру гарс тво то нај до -
бро зна ат по ста ри те ге не ра ции, кои
во мно гу не шта и мно гу че сто се при -
мер за тоа. Ина ку, оваа Ре пуб лич ка
ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри прет -
ста ву ва дво ча со вен из бор на нај до -
бри из вед би, од над 12 ча са про гра -
ма од ше сте ре ги о нал ни ре вии на кои
на ста пи ја ре корд ни 47 здру же ни ја на
пен зи о не ри. Тоа се пен зи о не ри-ин -
тер пре та то ри на мно гу уба ви ста ри из -
вор ни и ста ро град ски на род ни пес ни,
му зи ка и ора, со ме лос ка ра кте ри сти -
чен за кра е ви те во кои ег зи сти ра ат
здру же ни ја та. И овој пат пен зи о не ри -
те по ка жаа де ка се вер ни чу ва ри на
сво е то кул тур но бо гат ство, тра ди ци ја -
та и сво јот иден ти тет. По ка жаа де ка го
са ка ат и чу ва ат сво е то, но ед на кво ја
по чи ту ва ат и кул ту ра та и иден ти те тот
на се кој друг во на ша та зем ја, во на -
ше то со седс тво и во це ли от свет. Со
сво и те из вед би, ин стру мен ти и но сии
тие ги вра ќа ат од за бо рав тра ди ци о -
нал ни те из вед би што го изра зу ва ат кул -
тур но то нас ледс тво на мул ти ет нич ка
Ма ке до ни ја. 

Да се чу ва, не гу ва и афир ми ра пес -

на та, му зи ка та и игра та е од по се бен
ја вен ин те рес. Кван ти те тот, и осо бе но
ква ли те тот, на овие пен зи о нер ски кул -
тур ни актив но сти при до не соа Ми ни -
стерс тво то за кул ту ра на Вла да та на РМ,
Ре пуб лич ка та ре ви ја на пес ни, му зи ка
и игри и ше сте ре ги о нал ни ре вии во
2013 го ди на да ги прог ла си за ма ни -
фе ста ции од на ци о на лен ин те рес на
кул ту ра та во на ша та др жа ва. Со тоа Ми -
ни стерс тво то за кул ту ра ни од да де приз -
на ние за на ша та ра бо та, но ни на пра -
ви и го ле ма чест за што сме осо бе но
бла го дар ни и зас лу жу ва ваш си лен ап -
ла уз, истак на пре тсе да те лот на СЗПМ. 
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ЈЕ СИ КА ГО ТЕН БОС, НОВ ЖИ ТЕЛ НА ПРО БИ ШТИП РЕ ПУБ ЛИЧ КА РЕ ВИ ЈА НА ПЕС НИ, МУ ЗИ КА И ИГРА

Пен зи о не ри те по втор но
по ка жаа де ка го са ка ат и
чу ва ат сво е то, но ед на кво
ја по чи ту ва ат и кул ту ра та

и иден ти те тот на се кој
друг во на ша та зем ја, во
на ше то со седс тво и во 
це ли от свет – истак на

пре тсе да те лот на СЗПМ,
Дра ги Ар ги ров ски

Чу ва ри на иден ти тет от и фолклорното наследство

ТЕ ГО БЕН ЈУ БИ ЛЕЈ

Бо рис Шу ми но ски

Зад нас е еден век од за вр шу ва -
ње то на Бал кан ски те вој ни и тра гич -
на та суд ба на ма ке дон ски от на род, кој
жи вее раз де лен со гра ни ци на не де -
ли во то жи во тки во на та тко ви на ва,
спро тив но на Бож јо то и чо веч ко пра -
во на са мо о пре де лу ва ње и сло бо да.
Тоа е нај дра ма тич ни от пер и од во ма -
ке дон ска та исто ри ја, а не кои со се ди
ја сме та ат за „свој нај ро ман ти чен дел“.
За тоа се оби дов, нај е ле мен тар но, за -
ед но да се при се ти ме на тие кр ва ви
на ста ни. Вед наш се нај дов пред глав -
но то пра ша ње: да ли е мож но таа тра -
ге ди ја да се сфа ти без ну жен прет текст.
Не ма ка де, са ка ле или не, ќе мо ра да
се об ѕр не ме мал ку по на зад. 

Бал ка нот ка ко сре ди ште во кое се
вкр сту ва ле мно гу ци ви ли за ции со раз -
лич на про ви ни ен ци ја и ин те ре си со
ве ко ви бил не врал гич на точ ка. Го ле -
ми те си ли: Обе ди не то то Кралс тво, Ав -
стро-Ун га ри ја, Фран ци ја од ед на стра -
на, и Ру ска та Им пе ри ја од дру га, дем -
нат по го ден мо мент да ги из го нат Ос -
ман ли и те од европ ска те ри то ри ја. Се -
ка ко, тие се ра ко во дат од сопс тве ни -
те стра те ги ски це ли, не од ал тру и зам.
Ру си ја се ре ша ва пр ва да за да де удар
и да ди кти ра ус ло ви во сво ја пол за. За -
тоа во 1877 го ди на ? об ја ву ва вој на
на Тур ска та Им пе ри ја, ко ја ќе се пре -
не се и во на ред на та го ди на. Тур ци ја
се на де ва на по мош од го ле ми те
европ ски си ли, но тие го че ка ат ис хо -
дот. Пред ло же но е и склу че но при мир -
је во Одрин, по што сле ду ва ми ров ни -
от до го вор во Сан Сте фа но. Тур ци ја
пред ла га на Ма ке до ни ја и на Ал ба ни -
ја да им се да де авто но ми ја во рам ки -
те на Им пе ри ја та. Ал ба ни ја е приз на -
та ка ко са мо стој на др жа ва, за Ма ке -
до ни ја ни збор. Ру си ја, во сог лас ност
со сво и те ин те ре си, ќе ис цр та ед на
фра пант на ма па на Бу гар ско то Кне -
жев ство. Се вер на та гра ни ца се про те -
га по те кот на Ду нав, освен еден мал
дел од се вер на До бру џа, кој ? го от ста -
пу ва на Ро ма ни ја ка ко ком пен за ци ја
за Бе са ра би ја, ко ја ја ане кти ра. По тоа
нав ле гу ва во Ср би ја по дол жи на та на
По мо ра ви е то (без Ниш), но со Вра ње,
дел од Ко со во, це ла Ма ке до ни ја и де -
ло ви од Ал ба ни ја во гра нич ни от по јас,
се спу шта во Егеј ска Ма ке до ни ја без
Хал ки ди ки и Со лун, без еден мал дел
од Тра ки ја, кој ? го оста ва на Тур ци ја.
Де нот на кој е пот пи шан овој до го вор,
3.3.1878 го ди на, до де нес се сла ви ка -
ко на ци о на лен праз ник на Бу га ри ја.

НЕ ОС ТВА РЕН СОН

Го ле ми те си ли, не за до вол ни од про -
ши ру ва ње то на Ру си ја, ба ра ат ре ви -
зи ја на Сан сте фан ски от до го вор, оти

на сво ја ра ка и во сво ја пол за го ре -
ши ла Источ но то пра ша ње. Ру си ја е
при ну де на да го при фа ти ул ти ма ту мот,
ис цр пе на е и не ма си ли за но ва вој на.
Твор ба та Го ле ма Бу га ри ја ле гал но не
за жи ву ва ни еден единс твен ден. Од
13 ју ни до 13 ју ли 1878 во Бер лин се
одр жу ва Бер лин ски от кон грес. На кон -
гре сот учес тву ва ат прет став ни ци на
пет те европ ски си ли, плус Ото ман ска -
та Им пе ри ја. Бал кан ски те прет став ни -
ци би ле вклу чу ва ни ко га се рас пра ва -
ло за нив ни пра ша ња. 

На Кон гре сот се из бри ша ни 18 од
29 чле на од Сан сте фан ски от до го вор.
Се га те ри то ри ја та на Бу га ри ја за три -
па ти е на ма ле на и се про те га са мо се -
вер но од Ста ра Пла ни на до Ду нав, дру -
ги те те ри то рии мо ра да ги вра ти: по го -
лем дел на Тур ци ја, а дел и на бал кан -
ски те др жа ви. За нас е нај ва жен чле -
нот 23. Ма ке до ни ја со не го пра ктич но
се кон сти ту и ра ка ко авто ном на об ласт
во сво и те ге о по ли тич ки и ет нич ки гра -
ни ци во рам ки те на Тур ска та Им пе ри -
ја. На овој на чин по сред но ста на суб -
јект во ме ѓу на род ни те од но си и се стек -
на со приз на ва ње ка ко „ет нич ка те ри -
то ри јал на еди ни ца со еле мен ти на сво -
ја са мо бит ност и са мо у пра ву ва ње“.
Ре гу ли ра ни се об вр ски те на Им пе ри -
ја та, ко ја со ре ор га ни за ци ја на упра -
ву ва ње то тре ба да обез бе ди та ква
авто но ми ја ка ко пре од но ре ше ние.
Ве ќе на по че то кот на ид ни от век
(1908), со Мла до тур ска та ре во лу ци ја,
со прок ла ма ци ја та на ху ри ет (сло бо -
да) и ед на квост за си те, рас те оп ти миз -
мот на ма ке дон ски те ре во лу ци о нер -
ни деј ци: Сан дан ски, Поп Ар сов, Вла -
хов... де ка ќе се ос тва ри ве ков ни от сон.
Тие се срд но ја по ма га ат Ре во лу ци ја -

та, не са мо вер бал но ту ку и со во е на и
про па ганд на по мош. Но со се ди те не
ми ру ва ат. Тие не са ка ат да се ре фор -
ми ра Им пе ри ја та и да оз дра ви, ту ку да
про пад не, а тие да го раз гра бат пле нот.
Нај на пред ќе за поч нат под зем ни со ју -
зу ва ња ед ни со дру ги и ед ни про тив дру -
ги, гра ба ње то им ста ну ва не о буз да на
стрв и страст. Пр ва та бал кан ска вој на
за поч ну ва на 9 октом ври 1912 го ди на,
ко ја бал кан ски те со јуз ни ци ја прет ста -
ву ват ка ко во ен конф ликт ме ѓу Ос ман -
ли ска та Им пе ри ја и Бал кан ски от со јуз:
Бу га ри ја, Ср би ја, Гр ци ја и Цр на Го ра. Из -
ве шта јот на Кар не ги е ва та ко ми си ја ги
откри ва ви стин ски те при чи ни: во е но-
по ли тич ко то ос ла бу ва ње на Им пе ри ја -
та, те ро рот над хри сти јан ско то на се ле -
ние, не ус пеш на та бор ба на Ма ке дон -
ска та ре во лу ци о нер на ор га ни за ци ја,
спро тив ни те ин те ре си ме ѓу го ле ми те
си ли и стре ме жот на бал кан ски те др жа -
ви за зав ла ду ва ње со но ви те ри то рии.
Вој на та за вр шу ва под при ти сок на го -
ле ми те си ли со до го во рот во рам ки те
на Лон дон ска та кон фе рен ци ја, пот пи -
шан на 30 мај 1913 го ди на. А са мо два
де на по тоа е склу чен грч ко-срп ски от до -
го вор, со кој се га ран ти ра за ед нич ка та
гра ни ца во Ма ке до ни ја и по пре чу ва ње
на бу гар ски те стре ме жи за про ме на
на за тек на та та со стој ба. 

КР ВА ВИ БИ ЛАН СИ

Би лан сот на Пр ва та бал кан ска вој -
на е кр вав. За гу би те се ка та стро фал ни:
Бу га ри ја 87.000 мр тви, ра не ти или по -
чи на ти од си ро ма шти ја и за раз ни бо -
ле сти, Ср би ја 39.000, Гр ци ја 29.000.
Не ма по да то ци кол кав е бро јот на ма -
ке дон ски те жр тви. Тие се прес ме та ни

во за гу би те на со јуз ни ци те, оти оние кои
не би ле за на фронт ра бо те ле во по за -
ди на та за снаб ду ва ње на вој ски те, а
оста на ти те би ле за бра ни и од не се ни во
пр ви те бор бе ни ре до ви. Тур ски те за гу -
би не се пре циз но утвр де ни. Тие се дви -
жат од 100.000 до 340.000, вклу чу вај -
ќи ги, по крај ра не ти те и по чи на ти те, и
око лу 150.000 за ро бе ни ци. 

Ѓа во лот не ми ру ва. Др жа ви те на
Бал кан ски от со јуз от поч ну ва ат но ва без -
ум на вој на за те ри то рии. Ма ке до ни ја
им ста ну ва кош мар на не со ни ца.

Иста та го ди на, на 29 ју ни, бу гар ска -
та ар ми ја ги на па ѓа по зи ци и те на Ср би -
те и на Гр ци те, со што за поч ну ва Вто ра -
та бал кан ска вој на. Таа тре ба да би де
ко неч на прес ме тка и во неа се вклу че -
ни го ле ми чо веч ки (со јуз ни ци те
1.330.000 жи ва си ла, Бу га ри ја
500.000) и ма те ри јал ни ре сур си. Мо -
же да се прет по ста ви же сто ко ста на су -
ди рот. На по ри те на го ле ми те си ли се -
пак ќе по мог нат во е ни те дејс тва да за -
вр шат за са мо еден ме сец. По ис цр пу -
вач ки те бор би на Бре гал ни ца, на 31 ју -
ли, е пот пи ша но при мир је. Ко неч ни те
и до то гаш нај по губ ни од лу ки за Ма ке -
до ни ја ќе ги до не се Бу ку ре шки от до го -
вор (10.08.1913). Ма ке до ни ја, це ли на
во рам ки те на Тур ско то царс тво, е рас -
пар че на: Егеј ски от дел, со по вр ши на од
34.356 ква драт ни ки ло ме три  ? е до де -
лен на Гр ци ја, Вар дар ски от со 25.342
ква драт ни ки ло ме три на Ср би ја, а Пи -
рин ски от со 6.798 ква драт ни ки ло ме -
три на Бу га ри ја. И пак „ни вол кот сит, ни
ов ци те на број“. Ма ке до ни ја оста ну ва
наш не пре бол. 

За оваа те ма се ко ри сте ни: ма ке -
дон ски, бу гар ски, срп ски и хр ват ски из -
во ри. Се др жев до фа кти те кои се нес -
пор ни. Из вес ни емо ци о нал ни изб ли ци
се ре зул тат на мо јот ка ра ктер и не сум
мо жел да ги со прам. Ма ке до ни ја не е
ни за в ка фе а на, ни за на ми тин зи, ни
за ка вги ед ни со дру ги. Ма ке до ни ја ка -
ко мај ка, од сво и те де ца, од нас ба ра
па мет но дејс тву ва ње во иста на со ка.
На си те за ед но и на се ко го од дел но. Прв -
пат има ме шан са да вли ја е ме на про -
це си те во пол за на на ша та ид ни на.

Ма ке до ни ја пред еден век 

М. Здра вков ска

Ве ќе де сет го ди ни за Хо лан ѓан ка -
та Је си ка Го тен бос си те па ти шта во дат
кон Ма ке до ни ја, а пр ва та по се та е во
Про би штип. По вод за на ши от раз го -
вор е при чи на та што ја вр зу ва за на -
ша та др жа ва и за ма ло то ру дар ско грат -
че Про би штип.

Ко га прв пат дој до вте во Ма ке до ни -
ја и што ве по вр за за на ша та зем ја?

- Во 2003 го ди на со ед на гру па ту -
ри сти прв пат се нај дов во Ма ке до ни -
ја, за ко ја сум слу ша ла мно гу. Ко га сле -
тав ме на ае ро дро мот и ко га ја до прев
поч ва та на оваа зем ја, по чув ству вав
де ка од тој миг јас ? при па ѓам на Ма -
ке до ни ја и таа ќе би де мо ја вто ра та -
тко ви на. От то гаш, два-три па ти се ко ја
го ди на ја по се ту вам и се чув ству вам
ка ко Ма ке дон ка. Ов де нај дов при јат -
ни лу ѓе, со мно гу топ ли на во ду ша та,
мно гу го сто прим ли ви... Ту ка ви дов пре -
крас на при ро да, ин те рес на ста ра ар -
хи те кту ра, а исто та ка ме во о ду ше ву -
ва со ка ква љу бов ги не гу ва те тра ди -
ци и те и из вор ни от фолк лор, кој мис лам
де ка е не над мин лив.

Го спо ме на вте на ши от фолк лор,
кол ку зна е те за не го?

- Со ма ке дон ски от из во рен фолк -
лор прв пат се срет нав во 2004 го ди -
на, и тоа ток му во Про би штип, со чле -
но ви те на КУД „Ве се ли пен зи о не ри“.
Тоа бе ше пре суд но це лос но да му се
пре да дам на овој вид му зи ка. На у чив
мно гу пес ни и ора, ку пив мно гу ви део
и ау ди о ка се ти, кои се којд нев но ги слу -
шам во Хо лан ди ја, а ги за са каа и мо -
и те при ја те ли. Тоа е ва ши от иден ти тет,
а јас со топ ли на во ду ша та ги слу шам
ма ке дон ски те пес ни и ги гле дам ва ши -
те ора. Ве се ли те пен зи о не ри, и по крај
по од ми на ти те го ди ни, се ви стин ски

мај сто ри за пре зен та ци ја на тра ди ци -
и те, оби ча и те, пес ни те и на ора та од
овој вид. Тие ве збли жу ва ат вас, пен -
зи о не ри те, и ни ко гаш не мој те да ги на -
пу шти те, а ка ко што гле да те, го лем пре -
диз вик се и за нас, стран ци те. Тие ста -
наа мост за на ше то го ле мо при ја телс -
тво, а се на де вам де ка има те и мно гу
дру ги при ја те ли од дру ги зем ји. Ние во
Хо лан ди ја ан га жи рав ме учи те ли за да
ги учи ме ва ши те ора и ва ши те пес ни. 

Вие сте чест го стин во Ма ке до ни -
ја, со вас до а ѓа ат го лем број ва ши при -
ја те ли, а нај че сто пре сто ју ва те ме ѓу
пен зи о не ри те. Има ли не ко ја слич ност
ме ѓу здру жу ва ње то и дру же ње то на
пен зи о не ри те во Ма ке до ни ја и во Хо -
лан ди ја?

- Кај нас по сто јат клу бо ви во кои се
при фа ќа ат пен зи о не ри и ста ри ли ца
за кои не ма кој да се гри жи. Но кај вас
е мал ку по и на ку. Вие во се кој град има -
те здру же ни ја на пен зи о не ри те, кои се
здру же ни во со ју зот. Мно гу до бро сте
ор га ни зи ра ни, се дру жи те на фолк лор -
ни те ре вии, со што ги за чу ву ва те уба -
ви те пес ни, ора и оби чаи, кои им ги

пре не су ва те на мла ди те ге не ра ции.
Имав мож ност на 28 април оваа го ди -
на да го прос ле дам фе сти ва лот во се -
ло то Иње во. Тоа бе ше ед на пре крас -
на при ред ба, на ко ја на ста пу ваа фолк -
лор ни друш тва од раз ни ге не ра ции.
Тоа ме во о ду ше ви. Кај нас не ма та кво
не што. Јас ви че сти там и ви по са ку вам
ва ка да про дол жи те и ва ка актив но да
ста ре е те, ка ко ед но го ле мо се мејс тво.

Со Је си ка Го тен бос, во де сетд нев -
на по се та на Ма ке до ни ја и на Про би -
штип бе ше и неј зи на та при ја тел ка Еле -
на Де гро о те, пен зи о нер ка од Бел ги ја,
ко ја исто та ка е во о ду ше ве на од дру -
же ње то на пен зи о не ри те во Ма ке до -
ни ја, од ре ви и те, спорт ски те нат пре ва -
ри, од ли те ра тур ни те сред би и слич но,
но нај при јат но е из не на де на од соз на -
ни е то де ка си те здру же ни ја на ста рос -
ни те и се меј ни те пен зи о не ри се член -
ки на Со ју зот на здру же ни ја та на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја, кој ја ко ор -
ди ни ра це ло куп на та актив ност и ги ор -
га ни зи ра си те овие деј но сти.

- Кај нас има са мо цен три за при -
фа ќа ње ста ри и из не мо ште ни ли ца, без
топ ли на, без дру же ње, без бли зи на. Кај
нас пен зи о не ри те од еден ист град не
се поз на ва ат, а кај вас се зна ат од це -
ла др жа ва. Ви че сти там и се во о ду ше -
ву вам исто ка ко и мо ја та при ја тел ка од
Хо лан ди ја - ве ли Еле на Де гро о те.

До кра јот на го ди на та Је си ка пла -
ни ра уште две по се ти на Ма ке до ни ја
и по втор но со чле но ви те на КУД „Ве -
се ли пен зи о не ри“ од Про би штип ќе ги
за и гра „Про тр чул ка та“, „Ар на у тот“, „Ос -
мор ка та“. Таа ве ту ва де ка ќе на у чи
уште ора, а по крај „Ма ке дон ско де вој -
че“, „Би то ла, мој ро ден крај“, „Еле но
ќер ко, Еле но“, ќе на у чи уште мно гу пес -
ни што ќе им ги пре не се на сво и те де -
ца и вну ци во Хо лан ди ја.

Ве се ли те пен зи о не ри, 
и по крај по од ми на ти те 
го ди ни, се ви стин ски 
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Во Хо лан ди ја пен зи о не ри те не се поз на ва ат, 
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Из ве шта јот на Кар не ги е ва та
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те ро рот над хри сти јан ско то

на се ле ние, не ус пеш на та 
бор ба на Ма ке дон ска та ре -
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Сла ви ца Лам ба ша

Во ЗП Ку ма но во де но ви ве е мош -
не ди на мич но, по точ но во Кул тур но-
умет нич ко то друш тво ,,Ѓо ко Си мо нов -
ски“ во си те не го ви сек ции, но најм -
но гу во драм ска та ра бо тил ни ца. На
пред лог на на ши от ре жи сер Сто је До -
дев ски бе ше по ста ве на дра ма та ,,Р“
од поз на ти от ма ке дон ски пи са тел Јор -
дан Плев неш. Тоа за нас бе ше го лем
пре диз вик, би деј ќи де ло то е по ста ве -

но во по ве ќе те а три низ све тот. 
Еден ин те ре сен де таљ по вр зан со

ре а ли зи ра ње то на оваа прет ста ва е
по се та та на пи са те лот на тек стот, Јор -
дан Плев неш, на ед на од пос лед ни те
про би. Не по сре ден, скро мен и бли -
зок, поз на ти от пи са тел со осо бе но вни -
ма ние и емо ции ја сле де ше про ба та.
Ко га за вр ши, вид но воз бу ден и при -
јат но из не на ден од она што го ви де,
ни че сти та ше за автен тич но при ка жа -
ни от текст, ра ку вај ќи се со се кој пен -

ЗП КУ МА НО ВО

Пре ми е ра на „Р“ од Јор дан Плев неш
зи о нер. За нас тоа бе ше го ле мо приз -
на ние и по твр да де ка сме на нај до бар
пат ус пеш но да ја при ка же ме прет ста -
ва та. На раз дел ба та ја при фа ти по ка на -
та да ја гле да пре ми ер на та прет ста ва. 

Пре ми е ра та на прет ста ва та ,,Р“ се
одр жа на 11 мај во Ку ма нов ски от те а -
тар и оста ви си лен впе ча ток кај пуб ли -
ка та. Акте ри те од сце на во сце на ја при -
ка жу ваа жи вот на та дра ма на глав ни от
ју нак Ма кси ми ли јан Брот ски, кој ја тол -
ку ва ше Но вко Пе тру шев ски. Се ме ну -
ваа на ста ни те и вре ме то на слу чу ва ње -
то. Оста на ти те ли ко ви од фа ми ли ја та на
Брот ски ус пеш но ги оди граа сво и те уло -
ги глум ци те-пен зи о не ри. Комп лет ни от
ан самбл на драм ска та ра бо тил ни ца со

мла де шки жар и елан и овој пат по твр -
ди ја де ка мо жат на сво и те пле ќи да го
по не сат то ва рот на ва ков сло жен драм -
ски текст. Сцен ски от при каз на ова пси -
хо ло шка дра ма гле да чи те ја сле деа со
го ле мо вни ма ние, за што при до не соа
свет лос ни те и му зич ки те ефе кти, ка ко
и ко сти мо граф ски те ре ше ни ја. Ина ку,
на ово го диш ни от 48 Драм ски ама тер -
ски фе сти вал во Ко ча ни, Но вко Пе тру -
шев ски е прог ла сен за нај до бар актер
за уло га та на Ма ксим Брот ски во при -
ка жа на та дра ма „Р“. И овој пат пуб ли -
ка та дој де во го лем број за да да де под -
др шка на ама те ри те, кои ги на гра ди со
зас лу жен гро мог ла сен ап ла уз во знак
на приз на ние.  

ЕЛИ ЗА БЕ ТА КАН ЧЕ СКА-МИ ЛЕ СКА, МИНИСТЕРКА ЗА КУЛТУРА НА РМ:

Про дол жу ва ње на тра ди ци и те 
- Оваа ма ни фе ста ци ја, ко ја е плод на за лож би те на по ста ра та, но нај му -

дра ге не ра ци ја, за не гу ва ње на на ша та бо га та ет но тра ди ци ја, по твр ду ва
де ка Ма ке до ни ја при па ѓа на на ро ди те кои со гор дост мо жат да ја спо де лат
сво ја та бо га та кул ту ра со све тот - ре че ми ни стер ка та Кан че ска-Ми ле ска во
сво е то обра ќа ње пред пен зи о не ри те. 

- Во из ми на ти те го ди ни , со го ле ма љу бов пен зи о не ри те го вло жи ја сво -
јот ан гаж ман во ре а ли за ци ја та на оваа ре ви ја на пес ни, му зи ка и игри, со
жел ба да им го пре не сат не про цен ли во то ма ке дон ско фолк лор но бо гат ство
на најм ла ди те и да го прос ла ват на ше то ми на то, се гаш ност и ид ни на - истак -
на ми ни стер ка та Кан че ска-Ми ле ска.

Таа го изра зи сво е то уве ру ва ње де ка и во ид ни на Ми ни стерс тво то ќе
би де отво ре но за со ра бо тка и за под др шка на ква ли тет ни те про е кти и про -
гра ми на гра ѓан ски те здру же ни ја, би деј ќи тие ги за до во лу ва ат по тре би те
на на ши те гра ѓа ни и ја пра ват кул ту ра та до стап на за си те.

Учесници
При сут на та пуб ли ка во са ла та со

дол ги и ср деч ни ап ла у зи ги поз дра -
ви за дру же ни ја та на пен зи о не ри од
Би то ла со ме ша на пе јач ка гру па, од
При леп, со ме шан хор, Ѓор че Пе тров
со во кал ни от со лист Сте во Ѓу ров ски,
Кар пош со поз на та та пе јач ка гру па,
Про би штип со чу ва ри те на на ши те
ет но-тра ди ции, Ма ке дон ски Брод со
пе јач, Бе ро во со со ло пес на и со хор,
Штип со хор , Ма ке дон ска Ка ме ни -
ца се прет ста ви со женск трио, Ко -
ча ни  со осо гов ско то оро.

Шу то Ори за ри прет ста ви свад -
бен ром ски оби чај, Стру ми ца со
со ло-пе јака, при дри же на од ме ша -
на пе јач ка гру па, Све ти Ни ко ле со
жен ско пе јач ко трио, Охрид со пе -
јач ка и игра ор на гру па, Ра до виш
со ме ша на пе јач ка гру па,  пе јач -
ка та гру па од Кру ше во ис пол ни
вла шка пес на, а  Дел че во со ме -
шан хор, Со ли дар ност Ае ро дром
со игра и пес на,  Ки се ла Во да со
ма ке дон ски свад бен оби чај, Го сти -
вар со две ста ри  не за бо рав ни ал -
бан ска и ма ке дон ска пес на, а  Ка -
ва дар ци со ме ша на пе јач ка гру -
па. Со ло пе јач има ше и ЗИП Ка ва -
дар ци, Цен тар на ста пи со ме ша -
на пе јач ка гру па, ка ко и Ве лес, а
Ку ма нов ци те играа и пе е ја. Те тов -
ци се пресд та ви ја со ал бан ски оби -
чај и со ма ке дон ско оро, Де бар со
пе јач на ма ке дон ска пес на во при -
друж ба на му зи чар ал ба нец,   Бог -
дан ци на ста пи со ме ша на пе јач ка
гру па, Ва лан до во се прет ста ви со
уба ва ба ла да. Чест да ја за вр шат
оваа пре крас на Ре ви ја на пес ни,
му зи ка и игри имаа во е ни те пен -
зи о не ри со три естрад ни точ ки кои
зас лу жу ва ат по себ на наг ла ска: „
Зур ли тре штат“, Чу ру ли ка оро и
„Зем јо Ма ке до ни јо“.

Претставата оста ви си лен впе ча ток кај пуб ли ка та

Ма ни фе ста цијата е од на ци о на лен ин те рес
на кул ту ра та во др жа вата



З. Ми хај лов

Ско кај, што че каш, беа збо ро ви те
на пи ло тот Аки Ибра и мов ски, кои од -
вај ги слу шав од бу ча ва та што до а ѓа -
ше од мо то рот на дво крил ни от ави он,
кој ле та ше над ста ри от скоп ски ае ро -
дром. Бев мал ку збу нет, зна ев са мо
де ка тре ба да ско кам. Не ма бе га ње,
ова е ви стин ски от мо мент, си по мис -
лив, и ве ќе бев во воз ду хот. Ку по ла та
од па до бра нот авто мат ски се отво ри.
Не мо жев да ве ру вам, воз бу да та бе -
ше го ле ма, ни са ми от не бев све сен
де ка го из ве дов пр ви от па до бран ски
скок! С$ се од ви ва ше мол ска вич но,
ка ко во сон. Вед наш по чув ству вав де -
ка овој спорт ќе ста не се којд не вие во
мо и те мла де шки го ди ни, се се ќа ва на
тој 8 мај 1952 го ди на, Ди ми тар Ге ор -
ги ев ски-Жу ти, чо ве кот што по ве ќе од
22 го ди ни ја ис пи шу ва ше исто ри ја та
на овој атра кти вен, но и опа сен спорт,
спор тот на хра бри те.

Ин те рес на е на та мош на та при каз -
на на Ге ор ги ев ски, кој, ме ѓу дру го то, бе -
ше учес ник на две свет ски пр венс тва,
а бе ше сопс тве ник на че ти ри свет ски
ре кор ди из ве де ни со сво и те дру га ри
ско ко ви на цел. Се се ќа ва и таж но рас -
ка жу ва за не среќ ни от крај и за ги ну ва -
ње то на ед на на ша па до бран ка во
Охрид, по тоа за на ста пот на Др жав но -
то пр венс тво во Кра ле во - со скр ше на
но га (!), за спа су ва ње то ка ко на филм
на еден свој дру гар-па до бра нец. Ту ка
се на до вр зу ва ат и до жи ву ва ња та за
вре ме на шко лу ва ње то во Воз ду хоп -
лов на та ака де ми ја во Вр шац, мо тор -
но то пи ло ти ра ње, ле та ње то со едри ли -
ца и мно гу дру ги не шта. Со еден збор -
жи вот полн со воз бу да и ри зи ци, за ко -
неч но се га во пен зи о нер ски те де но ви
да здив не и да се по тсе ти на си те тие

до жи ву ва ња, кои го ис пол ну ваа не го -
ви от спорт ски и про фе си о на лен век.

СКОК ЗА СПА СУ ВА ЊЕ НА УЧИ ТЕ ЛОТ 

- Де ца та по рас наа. Имам две ќер ки
и еден син. Сре ќен сум што имам и два
вну ка и две внуч ки. Ед ни от внук трг на
по мо и те стап ки и игра те нис, тој ја по -
се ту ва Ака де ми ја та за спорт фор ми ра -
на од Аген ци ја та за мла ди и спорт на Ма -
ке до ни ја. Но мо ра да ка жам де ка и нив -
ни те ро ди те ли, мо и те де ца, беа спор ти -

сти - две те ќер ки беа ус пеш ни пли вач -
ки и шам пи он ки на Ма ке до ни ја, а си -
нот бе ше пр вак во мо тор но пи ло ти ра -
ње - ве ли Ге ор ги ев ски.

Се вра ќа ме по втор но на она нај ин -
те рес но то од ка ри е ра та на на ши от
спорт ски ко ри феј.

- За ги ну ва ње то на на ша та па до бран -
ка на нат пре ва рот во Охрид мо же ше да
зна чи крај на ка ри е ра та и кри вич на од -
го вор ност на мо јот учи тел Аки Ибра и -
мов ски. Мо ра ше да се до ка же де ка не
бе ше на пра ве на гре шка во под го то вка -
та на па до бра нот, за што, ка ко ин стру -
ктор, тој бе ше од го во рен. Со ист па до -
бран се на фа тив јас да ско кам пред
истраж на та ко ми си ја, за да се до ка же
де ка со ку по ла та и со по мош ни от па до -
бран е с$ во ред. Се чув ству вав не при -
јат но, не што ме при ти ска ше. Но отка ко
се вив нав во воз ду хот, тре ма та за час
по ми на. Па до бра нот од лич но функ ци о -
ни ра ше, се до ка жа де ка не ма ни ка ква
ви на кај мо јот учи тел, ту ку при чи на за
не сре ќа та бе ше чо веч ки от фа ктор.

Ин те рес но е се ќа ва ње то и на ско -
ко ви те на Др жав но то пр венс тво во Кра -
ле во - со скр ше на но га. 

- За по вре да та што ја до бив на тре -
нинг-ско ко ви те зна е ја са мо мо и те клуп -
ски ко ле ги. До кол ку ин фор ма ци ја та стиг -
не ше до жи ри то, не ма ше да ми доз во -
ли на стап. Ги стис нав за би те и бла го да -
ре ние на мо и те ско ко ви Ма ке до ни ја
екип но бе ше тре та, а јас пет ти. На да
Ице ва, прос ла ве на та шам пи он ка, не
мо же ше да по ве ру ва де ка со та ква по -
вре да, ете, по стиг нав вр вен спорт ски
ре зул тат. 

ФИЛМ СКА ДРА МА 

Не за бо рав на е и дра ма та што се слу -
чу ва ше на ку ма нов ски от ае ро дром за

вре ме на обу ка та на па до бран ци те.
- До де ка еден по еден, спо ред од на -

пред до го во ре ни от ре дос лед, па до бран -
ци те ско каа во воз ду хот, во еден миг за -
бе ле жав де ка еден па до бра нец со по -
го ле ма бр зи на од во о би ча е на та до а ѓа
ток му над ме не. По чув ству вав де ка не -
што се слу чу ва и го впе рив пог ле дот кон
не го. Ко га дој де крај ме не ве ќе бев под -
го твен бр зо да ре а ги рам. Го фа тив па -
до бра нот за ку по ла та, ко ја не бе ше це -
лос но отво ре на, и го пов ле ков пом ла -
ди от ко ле га кон ме не. Та ка двај ца та со
не што по го ле ма бр зи на поч нав ме да
па ѓа ме кон зем ја та. Ко га дој дов ме над
цел та, за да не се до ве де ме и двај ца та
во опас ност, го пу штив и тој пад на без
да би де по вре ден. Исто та ка, и јас без -
бед но ате ри рав. Ту ка бе ше и кра јот на
дра ма та. Де нес, ко га ќе се по тсе там на
тие мо мен ти, ме об зе ма чуд но чув ство.
Ед но став но не мо жам да по ве ру вам
што се слу чи. Ина ку, среќ ни от па до бра -
нец, кој за вр ши во мо ја та пре гра тка, жи -
вее во Бел ги ја. Од вре ме-на вре ме се
слу ша ме и се по тсе ту ва ме на тој дра ма -
ти чен миг над ку ма нов ски от ае ро дром.

Ди ми тар Ге ор ги ев ски-Жу ти има уште
мно гу до жи ву ва ња. Се се ќа ва на ско ко -
ви те на Град ски от пло штад из ве де ни по
по вод Пр ви мај и на Град ски от ста ди он
во Скоп је пред нат пре ва ри те на Вар дар.

- Не ги за бо ра вам и ско ко ви те во
Охрид ско Езе ро за вре ме тра ди ци о нал -
ни от пли вач ки ма ра тон. При еден скок
та му, отка ко по то нав во во да та, ми се
спле ткаа ја жи ња та од па до бра нот и со
крај ни на по ри ус пе ав да исп ли вам на
по вр ши на та. Гле да чи те оста наа без здив.

При каз на та за Жу ти со ова не е за -
вр ше на. Има уште мно гу не до ре че ни
ра бо ти од ка ри е ра та на еден од нај го -
ле ми те на ши асо ви на ма ке дон ски от
па до бран ски спорт. 
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АКТИВ НА ЖЕНИ ПРИ ЗП БИТОЛА

И го ди на ва, 18–ти пат пен зи о -
не ри те од здру же ни ја та-член ки на
Со ју зот на здру же ни ја на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја ќе спор ту ва ат и
ќе се нат пре ва ру ва ат, свес ни де ка
спор ту ва ње то е до бро за здрав је то
и де ка спор тот е дел од актив но то
ста ре е ње. 

Пр ви от Ре ги о на лен нат пре вар
го ди на ва се одр жа на 24 мај во Ра -
до виш, вто ри от на 28 мај во Скоп је,
ка де што до ма ќин бе ше ЗП Га зи Ба -
ба. На 1 ју ни се одр жаа нат пре ва ри
во Кра то во, на 8 ју ни во Стру га, на 9
ју ни во Не го ти но, а на 15 ју ни ќе се

одр жат во Ви ни ца, на 16 ју ни во Би -
то ла и на 20 ју ни во Скоп је, ка де што
до ма ќин ќе би де ЗП Кар пош.

Нај до бри те пен зи о не ри-спор ти -
сти од ре ги о нал ни те нат пре ва ри ќе
учес тву ва ат на Ре пуб лич ка та пен зи -
о нер ска спорт ска олим пи ја да 2013,
ко ја оваа го ди на ќе се одр жи во Штип
на 7 сеп тем ври. 

Во Штип, пе ха рот за 2013 го ди -
на ќе го до бие здру же ни е то што е нај -
под го тве но на спорт ски план. Се пак,
нај важ но од с$ што ќе по бе дат дру -
га ру ва ње то, дру же ње то и актив но то
ста ре е ње.                                                 К.С.А.

Поч наа 18-те Ре ги о нал ни пен зи о нер ски
спорт ски нат пре ва ри

ВЕЛИКАНИ НА МАКЕДОНСКИОТ СПОРТ - ДИМИТАР ГЕОРГИЕВСКИ-ЖУТИ

Па до бра нец со че ти ри свет ски ре кор ди

Ге ор ги ев ски во сво ја та 
бо га та ка ри е ра, 

по крај по стиг на ти те
ре кор ди, учес тву вал 

и на две свет ски 
пр венс тва, а не го ви те 
до жи ву ва ња се ка ко 

на филм 

До бре То до ров ски

Акти вот на же ни при Здру же ни е то на
пен зи о не ри од Би то ла, во со ра бо тка со
ос нов но то учи ли ште „Ки рил и Ме то диј“,
на 15 мај 2013 го ди на ор га ни зи ра ед -
на ре тка из лож ба под нас лов „Вред ни -
те ра це на ба ба ми“. 

Из лож ба та бе ше ор га ни зи ра на во
из лож бе ни от са лон „Ма га за“, во цен та -
рот на Би то ла, а ка ко цел на гру па е по со -
че на по во зрас на та по пу ла ци ја, но и пом -
ла ди те и најм ла ди те - вну ки те и вну ци те.

За мис ла та за оваа актив ност се со -
сто е ше во пре зен та ци ја на пле те ни и ве -
зе ни де ла од на ши те нај ста ри мај сто ри
на ве зот, од на ши те пред ци, од нос но од
вре ме то на доц ни от 19 век, па с$ до де -
неш ни мо дер ни ра ко твор би. 

На из лож ба та до ми ни раа ве зе ни те
ра бо ти, ка ко: ко шу ли, чар ша фи, мил јеа,
пре кри вки, бел вез, за ве си, пре кри вки
за ма са, по го ле ми и по сит ни украс но ве -
зе ни ра бо ти. Из лож ба та ја отво ри ди ре -
ктор ка та на ОУ „Ки рил и Ме то диј“, Ли ли
Бо шев ска, ко ја ја истак на важ но ста за
со ра бо тка со ор га ни за ци и те при Здру -
же ни е то на пен зи о не ри те од Би то ла. 

- Сме там де ка ва кви те актив но сти,

ка де што мо же да се ви дат мај стор ски -
те из вед би, с$ од го ле мо зна че ње за тоа
што ту ка мо жат да се ви дат мај стор ски
де ла, но оваа актив ност при до не су ва и
за спло ту ва ње на по ве ќе ге не ра ции -
истак на Ма ри ка Или ев ска, пре тсе да тел -
ка на Акти вот на же ни при ЗП Би то ла. 

До де ка тра е ше из лож ба та, најм ла -
ди те, уче ни ци те од ос нов но то учи ли ште
„Ки рил и Ме то ди“, ре ци ти раа пес ни за
ба ба та. Ова е пр ва ва ква из лож ба, но
во Би то ла си те се на де ва ат де ка ќе ста -
не тра ди ци ја. Бе ше отво ре на и кни га за
впи шу ва ње впе ча то ци, ка де што сво е -
то мис ле ње мо жеа да го истак нат си те
оние што ја по се ти ја из лож ба та.

На 16 мај најм ла ди те, уче ни ци те при
ос нов но то учи ли ште „Го це Дел чев“, во
про сто ри и те на Здру же ни е то на пен зи -
о не ри од Би то ла го по се ти ја Акти вот на
же ни и им по да ри ја по еден рач но изра -
бо тен цвет.

Беа пре зен ти ра ни 
пле те ни и ве зе ни де ла 

од нај ста рите мај сто ри на
ве зот, од на ши те баби, 
од нос но од вре ме то на

доц ни от 19 век, па с� до
де неш ни мо дер ни 

ра ко твор би 

Вред ни те ра це на ба ба
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