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INTRODUCTION
The Ohrid Academy of the Humanism which is formed on
19. 01. 1991 by the publishing house “MACEDONIA PRIMA”
by one group of Macedonian intellectuals in cooperation with
the famous archeologist from Ohrid, Pasko Kuzman, and the
Macedonian writer, Jordan Plevnes, who lives and works in
Paris-France.
Its international activity in the past 15 years has been in
the following ﬁelds:
- Promotion of the Macedonian language within the
frames of the Historia antica macedonica of most prominent
works from Europe and the world, dedicated to the ancient
tabernacles of the Macedonian civilization, contributing the
world cultural heritage.
- Publishing works which illuminate the period of the Middle
Ages, related to the living saints of the collective Macednian
memory, the students of Ss. Cyril and Methodius, who, in
1980, were announced as patrons of Europe by the Pope John
Paul II, further more St. Climent and St. Naum as founders
of the Middle Age school of Humanism in Ohrid- “The Balkan
Venice” or “The Slovene Jerusalem”, where the ﬁrst University
was established in this part of Europe. It passed on the glory
of Lichnidos - The City of light all around the world.
At the same time “The Secret Book” was published, one
of the most mysterious manuscripts in the Europian history,
i.e. The Bible of the Bogomilian movement in Europe, whose
journey begins in the 10th century on the island “Golem
Grad” in Prespa and ends in Museum of the Inquisition in
Carcassonne, in South France. Today it is kept in the National
Library in Paris and in Perganot museum in Vienna. In 2007
with this theme was shot the Macedonian ﬁlm “The Secret
Book” directed by Vlado Cvetanovski according to the script
of Ljube Cvetanovski and Jordan Plevnes that London’s
“Guardian” valued higher that “The Da Vinci Code”.
In 2000, The Ohrid Academy of Humanism begins with the
bilingual edition “The Ohrid richness of Memory”, dedicated
to the holiness of the Macedonian poetry and the Balkan
literature of the 19th century. Every year in the HouseMuseum of Grigor Prlichev of Ohrid, visitors from different
countries of the world have been presented so far: France,
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ВОВЕД
Охридската Академија на хуманизмот е формирана на
19. 01. 1991 година при издавачката куќа “MACEDONIA
PRIMA” од страна на една група македонски интелектуалци
собрани околу охридскиот археолог Паско Кузман и
македонскиот писател Јордан Плевнеш што живее и
работи во Париз - Франција.
Нејзината интернационална дејност во последните 15
години се одвиваше во следните домени:
- Приопштување на македонскиот јазик во рамките
на едицијата Historia antica macedonica на врвни дела
од европски и светски формат посветени на античките
трезори на македонската цивилизација, како придонес во
светското културно наследство.
- Објавување на дела што го расветлуваат периодот на
Средниот век, поврзани со живите светци на македонската
меморија на учениците на Св. Кирил и Методиј што во
1980 год., од папата Јован павле Втори беа прогласени
за заштитници на Европа, Св. Климент и Св. Наум како
основачи на средновековната школа на хуманизмот во
Охрид - “Балканска Венеција” или “Словенски Ерусалим”,
каде што беше формиран првиот универзитет во овој
дел на Европа, кој што ја пренесе на многу меридијани
славата на Лихнидос - Градот на светлината.
Во исто време е објавена “Тајната книга”, еден од
најмистериозните ракописи во европската историја или
Библијата на богомилското движење во Европа, чија
одисеја започнува во X век на островот Голем Град во
Преспа, а завршува во Музејот на инквизицијата во Каркасон, Јужна Франција. Денес се чува во националната
библиотека во Париз и во музејот Пергамон во Виена. На
оваа тема 2007 година беше снимен и македонскиот игран
филм “Тајната книга” во режија на Владо Цветановски а
по сценарио на Љубе Цветановски и Јордан Плевнеш, што
лондонски “Гардијан” го вреднуваше повисоко од “Кодот
на Да Винчи”.
Во 2000 год. Охридската Академија на хуманизмот започнува со билингвална едиција “Охридска Ризница на
меморијата”, посветена на бардот на македонската поезија
и балканската литература од XIX век, охриѓанецот Григор
Прличев, во чија што Куќа-музеј секоја година гости од
различни земји на светот и досега биле претставени:
Франција, Белгија Русија, Канада, Шпанија, Бугарија,
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Belgium, Russia, Spain, Bulgaria, Albania, Canada. They hold
speech for “The second Homer of the Balkan poetry”. In that
way they develop the outstanding idea that “the beauty shall
save the world”.
The Ohrid Academy of the Humanism feels as its own the
marvelous maxim of the great Argentinean writer, Horhe Luis
Borhes who once said “There is only one thing that is real
immortal in this world - that is the Humanity”. Perennial role
of the Macedonian Institutions in the renewing of the ancient
theatre in Ohrid, where the tragedies by Euripides, Ethyl and
Sophocles were being played, was crowned by the special
role of the Ohrid Academy of the Humanism, which invited
one of the greatest people from the world theatre and ﬁlm
Peter Burk in the summer of the year 2002. In his ofﬁcial
inauguration the strength of his message was passed on
“After 2500 silence, let the illumination of the eternal artistic
word shine again, which announces love as the centre of the
world civilization and renew the ancient principle that “Art
owes each person individual” .
The Ohrid Academy of Humanism in the memory and
anthological list of references establishes its own archeology,
which can be shared with the whole world. This is treasure of
the arte facts that belonging both to this City and Macedonia
they actually belong to the International spiritual heritage and
the Golden Mask for whose discovery by Pasko Kuzman , the
popular Parisian magazine “Archeology” has written that it is
equal to the discovery of Tutankhamen’s tomb in Egypt and
Isis from Ohrid and the coins with the portraits of Philip II and
Alexander the Great, who spent one part of his childhood in the
Macedonian cities of Lihnidos and Heraklea and the mosaics of
the Tree of life, the biblical rivers, the early Christian basilica
of St. Erazmo and the Middle aged manuscripts which are
kept in the most important world’s libraries (Bologna, Paris,
Moscow, London, Washington etc.) and the left parts of the
Samuel’s Fortress, as well as the frescos of St. Sophia’s Angels,
Mihails and Evtihij from the 14th century. They are all part of
the peak of the European Renaissance. The icons gallery of
Ohrid which is one of the richest galleries in the world, the
trademarks of the Jewish civilization, the monuments of the
Ottoman Empire and the spiritual immortality of the sophistic
distinguished persons from The Islamic poetry, Mevlana and
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Србија, Албанија кои држат беседа за “вториот Хомер
на балканската поезија” и на тој начин ја развиваат возвишената идеја дека “убавината ќе го спаси светот”.
Охридската Академија на хуманизмот ја чувствува како своја прекрасната максима на големиот аргентински
писател Хорхе Луис Борхес кој рече: “Само едно нешто
е реално бесмртно на овој свет - а тоа е човештвото”
Повекегодишниот ангажман на македонските институции
во обновата на охридскиот амфитеатар, каде што во
античкиот период биле играни трагедиите на Еврипид,
Есхил и Софокле беше крунисан со посебниот ангажман
на Охридската акедемија на хуманизмот, која се обрати
до едно од најголемите имиња на светскиот театар и
филм Питер Брук во летото 2002 година и при неговата
свечена инаугурација одзвони силата на неговата порака:
“По 2500 години тишина, повторно нека блеска светлината на бесмртниот уметнички збор, кој што ја прогласува љубовта за центар на светската цивилизација и го
обновува античкиот принцип дека: “уметноста му е должна на секој човек посебно”.
Охридската академија на хуманизмот етаблира своја
археологија во меморијата и антологиска листа на
референци со кои може да ја сподели, со целиот свет,
ризницата на оние арте-факти што со својата припадност
на овој град и на Македонија припаѓаат всушност на
интернационалното духовно наследство: и Златната маска
за чие откритие од страна на Паско Кузман, париското
реномирано списание “Археологија” напиша дека е рамно
на откривањето на Тутанкамоновата гробница во Египет
и Охридската Изида и монетите со ликовите на Филип
Втори и Александар Велики, што еден дел од своето
детство поминал во македонските градови Лихнидос и
Хераклеа и мозаиците на Дрвото на животот и библиските
реки, ранохристијанската базилика на Св. Еразмо и сите
средновековни ракописи што се чуваат во најзначајните
библиотеки во светот (Болоња, Париз, Москва, Лондон,
Вашингтон итн) и остатоците на самоиловата тврдина
како и фреските на: Ангелите на Св. Софија на Михаил
и Евтихиј од 14 век, што спаѓаат во врвот на европската
Ренесанса, Охридската галерија на икони која е една од
најбогатите во светски рамки, како и сите обележја од
еврејската цивилизација, отоманските монументи и духовната бесмртност на суфистичките величини на исламската поезија Мевлана и Јунуз Емре, и неодамна от7

Junuz Emre and the recently discovered mythical ﬂyer Daedal
that has unexpectedly come up from the excavations reaching
the modern times.
The engraving school of Ohrid gives to the European
cultural treasures its own far popular works, the icons painters
of the 19th century, who as same as Dico Zograf want to
see the eternity as joy for everybody, and the contemporary
writer, Zivko Chingo (1935-1987) whose works are on the
top of the Macedonian literature nad are translated in many
world’s languages.
In January 2007, when the Ohrid Academy of the
Humanism together with the municipality of the city of Ohrid
(just before the publishing of the work of the great Japanese
Humanist, Daisaku Ikeda “The dialogue about the life” in the
edition of “Macedonia Prima”), brought an ofﬁcial decision:
each year in January to give a world award of Humanism. This
will bring a new tradition about the presence of this mythical
Macedonian city in the world’s horizon of harmonization in
the philosophical, religious, political and artistic sense of
our epoch. The ﬁrst announced winner was the holder of
the dialogue among the civilizations in the world, Daisaku
Ikeda. Ohrid remarks a new tradition of its millennium’s and
humanistic arsenal of the memory, by which wants to give its
own modest contribution to the renewing of the human hope
of all meridians in the time in which the human dignity is
forgotten by the globalization and eyeless plays of the capital
that dare the danger of ecological threat to the very Nature.
The idea of forming a world’s centre of the Humanism turns
from a historical dream into reality. This idea was brought up
at the ofﬁcial awarding of the ﬁrst winner Daisaku Ikeda in
Tokyo, on the fourth of May 2007, and it will carry his name.
Through the lovely journey of the world peacemaker, in
one of his numerous books, Ikeda has written: “The harmony
of the low!”
If it is known that according to the legend Ohrid was
built from the love of its founders, Harmony and Cadmus,
who even today carry on the idea of love and understanding
among the nations through the whole world. The wish of us
all is Ohrid to welcome through the Great Gates of its heart
all future winners and founders of the new Renaissance of the
idea for the world’s Humanism.
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криениот митски летач Дедал кој излезе неочекувано од
неговите ископини стигнувајки до модерните времиња.
Охридската резбарска школа ги подарува на европските
културни трезори своите надалеку прочуени дела, иконописците на XIX век, кои како Дичо Зограф, сакаат да
ја видат вечноста како радост за сите, до современиот
писател Живко Чинго (1935-1987) чии што дела преведени
на голем број светски јазици се наоѓаат на врвот на
македонската литература.
Кога во јануари 2007 год. Охридската академија на
хуманизмот заедно со Општината на градот Охрид а непосредно пред објавување на делото на големиот јапонски хуманист Даисаку Икеда “Дијалогот за животот” во
издание на Мацедониа прима, донесе свечена одлука да
доделува секоја година во јануари, светска награда за
хуманизам со која ќе се изгради нова традиција на присутноста на овој митски македонски град во светскиот
хоризонт на хармонизацијата во филозофската, религиозната, политичката и уметничката мисла на нашата епоха.
Првиот прогласен добитник беше токму корифејот на
дијалогот меѓу цивилизациите во светот Даисаку Икеда.
Охрид запишува всушност нова традиција на неговиот
милениумски хуманистички арсенал на меморијата со
кој сака да даде свој скромен придонес во обновата на
човечката надеж на сите меридијани во време во кое
глобализацијата и безочните игри на капиталот го заборавија човечкото достоинство и ја предизвикуваат опасносноста од еколошка загрозеност и на самата природа.
Идејата за формирање на светски центар на хуманизмот,
која беше покрената при свеченото доделување на наградата на првиот добитник Даисаку Икеда во Токио на
4 мај 2007, која ќе го носи неговото име, се претвора од
историски сон во реалност.
Во една од неговите бројни книги, низ прекрасната
одисеја на светски миротворец, Икеда пишува: “хармонијата е закон на природата!”
Ако се знае дека според легендата Охрид е изграден
од љубовта на неговите основачи Хармонија и Кадмос кои
и денес ја разнесуваат идејата за љубовта и разбирањето
меѓу народите низ целиот свет, желбата на сите нас е
Охрид да ги пречека низ Големите Порти на своето срце
сите идни добитници и двигатели на новата ренесанса на
идејата за светски хуманизам.
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THE LEGEND OF CADMUS AND HARMONIA
The existence of Ohrid has always been connected with
the legend of Cadmus. According to the legend, at the times
before the Troyan war, Cadmus of Tyre, son of Agenor, the
king of Phoenecia, after his unsuccessful search for his
sister Europa, carried of by Zeus, come in the course of his
wanderings to Delphy. There he was told by the Oracle at
Delphy that he should built the city and call it Tebes. Cadmus
obeyed the words of Apollo and come out into the plane of
Boeotia where he found the spring of Ares (Mars), guarded by
a giant serpent. Oblivious to whose offspring it was, he slew
the serpent. He than founded the city of Thebes, introducing
the Phoenician alphabet as well as working in bronze and of
civilization generally. Cadmus married Harmonia, the daughter
of Afroditi (Venus) and Ares, being a mortal to marry a
Goddess, (the Theban royal line includes Oedipus, Antigone,
Actaeon, Dionisys, Semele and Pentheus, familiar to us from
Greek tragedy). But a fatality hung over the family of Cadmus
in consequence of killing the serpent sacred to Ares. Cadmus
and Harmonia quitted Thebes, now grown odious to them,
and left to the land of Enchelians - the eel people, who lived
on the shores of the White Lake (the ancient name of Lake
Ohrid). Here they established a dynasty and founded the city.
Nevertheless, Cadmus was deeply troubled by the ill - fortune
which clung to him as a result of his killing the sacred dragon,
and one day remarked that the Gods were so enamored
of the life of a serpent, he might as well wish that live for
himself. Immediately he began to grow scales and change
in form. Harmonia, seeing the
transformation, immediately
begged the Gods to share
her husband fate and she did.
After this, Zeus send them to
the Elysian Fields, although
some say that they dwell in
the waters of the Lake...
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ЛЕГЕНДАТА ЗА КАДМОС И ХАРМОНИЈА
Постоењето на Охрид секогаш се поврзува со легендата за Кадмос. Според легендата во времето пред
Тројанската војна, Кадмос
од Тајар, син на Агенор, кралот на Феникија,после неговото неуспешно барање на сестра му Европа, воден
од Зевс на патот од неговите лутања дошол до Делфи.
Таму од страна на Пророчиштето му било кажано дека
треба да изгради град и да го нарече Теба. Кадмос ги
послушал зборовите на Аполон и излегол на една рамнина
Беотија каде го нашол потомокот на Арес (Марс) чуван од
џиновска змија отровница. Знаејќи чие е младенчето, ја
убил змијата. Потоа го основал градот Теба воведувајќи
ја Феникијската азбука, работејќи со бронза и целата
цивилизација воопшто. Кадмос се оженил за Хармонија,
ќерка на Афродита (Венера) и Арес. Да бидеш смртник и
да се ожениш за божица (кралска лоза на Теба вклучувајќи
ги Едип, Антигона, Актеон, Дионис, Симел и Пентиус, нас
познати од грчката трагедија). Но клетва му следувала
на семејството Кадмос како последица од убивањето на
змијата што му била света на Арес. Кадмос и Хармонија
се откажале од Теба, што сега им станала одбивна и
заминале во земјата на Енхелејците кај луѓето - јагули,
кои живееле на брегот од Белото Езеро (античкото име за
Охридското Езеро). Тука си ја населиле својата династија
и го основале градот. Меѓутоа Кадмос тешко се разболелнесреќа што го пратела од убивањето на светата ѕверка. Еден ден забележал дека Боговите се премногу наклонети кон животот на змијата што и самиот можел
да го посака. Веднаш почнал да расти и да си ја менува
формата. Хармонија гледајќи ја промената веднаш ги
замолила Боговите да и дозволат да ја подели судбината
со нејзиниот сопруг и тоа го направила. После ова Зевс ги
испратил на Елисејските Полиња иако некои велат дека
тие сеуште живеат во водите на Езерото...
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DAISAKU IKEDA CORYPHAEUS OF
THE UNIVERSAL HUMANISM AND THE DIALOGUE
BETWEENTHE CIVILIZATIONS
I remember that during my ﬁrst journey to London, at the
end of the seventies of the twentieth century, in a bookstore
in Chelsea, near the house of the famous utopist Thomas
Moor, I discovered the book ,,Choose life”, dialogue between
Arnold Toynbee (1889-1975) british historian of world rank,
and Daisaku Ikeda (1928), at that time middle age japanese
humanist with international horizon, who established the hope
as unique perspective for the land of the Sunrise.
Afterwards, when I was coming back to Paris, across La
Manche carrying these two great names that were coming
from two points of the world civilization map, western and
eastern, in my black student bag, I thought that I was carrying
the burden of the entire world.
In the meantime, in London Arnold Toynbee passed away,
and his capitol and unmatched work “A study of history”,
become inevitable international reference of the western
memory, which was evoking, analyzing and synthesizing the
endless “falls of the humanity” from the ancient times to our
complex present of “shock between the civilizations”.
Opposite of the western memory, Daisaku Ikeda went to
one of the most fascinating paths of the modern world in
which the eastern vision sublimates the empyreal (sublime)
points of the western thought and “the world pain” enabling
to each person individually, with his own human revolution
which will carry out during his living, to raise the dignity of his
existence to the level of the idea that the human kind with the
world peace could move (go, direct) to an absolute victory.
Daisaku Ikeda is the third president of Soka Gakkai
International (“International Value-Creation Society”), after
Tsunesaburo Magkiguchi (1871-1944), who passed away in
penitentiary and Josei Toda (1900-1958) whose extraordinary
biography and thought will mark his (Daisaku’s) youth. He will
introduce (bring in) great universal horizon to this buddhist
and laic organization seated in Tokyo, committed to the
promotion of the world peace. He had traveled through 60
countries, conducting dialogues with eminent individuals of
12

ДАИСАКУ ИКЕДА КОРИФЕЈ НА
УНИВЕРЗАЛНИОТ ХУМАНИЗАМ И ДИЈАЛОГОТ
МЕЃУ ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ
Се сеќавам при моето прво патување во Лондон, на крајот
на 70 тите години од 20 век, во една книжара во Челзи, во
близината на куќата на Томас Мор, славниот утопист, кога
ја открив книгата “Избери го животот”, разговори меѓу
Арнолд Тојнби (1889-1975) британски историчар од светски
формат и тогаш средовечниот јапонски хуманист, Даисаку
Икеда (1928) со интернационален хоризонт, којшто ја
етаблираше надежта, како единствена перспектива на
земјата на Изгревот на сонцето.
Тогаш, во мојата црна студентска торба, враќајќи се
преку Ламанш за Париз, со овие две големи имиња од
двете точки на светската цивилизациска мапа, Западната
и Источната, мислев дека ја носам тежината на целиот
свет.
Во меѓувреме, во Лондон почина Арнолд Тојнби, а
неговото капитално и ненадминато дело “Истражување на
историјата”, стана незаобиколна меѓународна референца
на Западната меморија која ги евоцираше, анализираше
и синтетизираше безбројните ,,падови на човештвото,, од
најдревните времиња до нашата комплексна сегашност
на “шокот меѓу цивилизациите”.
Наспроти Западната меморија, Даисаку Икеда тргна во
едно од најфасцинантните ходочастија на современиот
свет во кое Источната визија ги сублимира возвишените
точки на западната мисла и “светскиот бол” овозможувајќи
му на секој човек посебно, со сопствената “човечка
револуција”, што ќе ја спроведе во својот живот да го
издигне достоинството на своето постоење до рамништето
на идејата дека човечкиот род со светскиот мир, може да
се движи кон апсолутната победа.
Даисаку Икеда е трет претстедател на Сока Гакаи
Интернационал (во превод: Создавање на меѓународни
вредности), по Цанесабуро Макигучи (1871-1944) кој
умира во затвор и Џозеј Тода (1900-1958) чијашто исклучителна биографија и мисла ќе ја одбележи неговата
младост. Тој на оваа будистичка лаичка организација, со
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the world intellectual, political and scientiﬁc zenith. Becoming
a member of a numerous prestige institutions of many
meridians, honorary doctor of many universities, with erudition
that unites spiritual denominators of the world religions and
ideologies, Ikeda unselﬁshly stands for the interlacing of the
humanistic traditions. He sees the world as a compact whole
(entirety), as a discovery of the secret of the eternal enigma,
the living at planet Earth and in the Space itself, exposed in
the previous and especially in the XX century, on a massive
catastrophes and destructions that were open risk to execute
international funeral of the basic human hope.
Daisaku Ikeda ﬁlls (waters, feeds) himself from the
inexhaustible eternal springs of the thought and
the
learning, as well as from the personal golgohta of Nichiren
Daishonin (1222-1282) Buddha, of his last days of the Law,
whose visions, letters and destiny, rise him up to be a central
ﬁgure in Japan. His learning about the three exoteric laws,
today, with the actions of Soka Gakkai International glitters
(shines) above more than 140 countries in the world, thanks
to Daisaku Ikeda, who as a modern Don Kijot in his works,
lectures and continuous dialogues confronts the immortal
incantation (invocation) of Nichirien Daishonin “Nam Myoho
Renge Kyo” or believing in the Wonderful Law of existence to
the unscrupulous illogical explosion of the historic absurd. The
Law provides each reader or researcher of his learning (study,
doctrine) with a personal passport and individual identity of
his “Waking” in the inﬁnity and his recognition in the ancient
maxim of the Sanskrit: Tat tvam asi, which means: Thou art
that (That thou art; You are that)!
My discovery of Daisaku Ikeda continues with the Russian
bestseller, which I got it from my friends from Saint Petersburg,
in which through the dialogue with the last president of
the Soviet Union and the Nobel Laureate for peace Mikhail
Gorbachev (1930) discusses about moral lections (lessons) of
the XX century with an arsenal of unrepeatable details of the
ﬁligree soaking into the tragic labyrinths of the communist
dictatorship and “the conﬁscation of the mind”. Objective
instruments of the buddhist forms of the analysis of the reality,
the future of Russia and the future of Europe, relationships
between China and USA, the drama of the Islamic world,
14

седиште во Токио, која се залага за траен светски мир,
ќе и вдахне еден голем универзалистички хоризонт.
Ходочасникот Икеда ќе пропатува низ 60 земји во светот,
водејќи дијалози со еминентни личности од светскиот
интелектуален, политички и научен врв. Станувајќи член
на бројни престижни институции на многу меридијани,
почесен доктор на бројни универзитети, со ерудиција која
ги обединува духовните именители на светските религии
и идеологии, Икеда несебично се залага за преплетување
на хуманистичките традиции. Тој го гледа светот како
единствена целина, како растајнување на вечната енигма
живот на планетата земја и во самата вселена, изложена
во претходните и особено, во XX век на невидени
катастрофи и разорувања кои беа отворен ризик да
извршат интернационално погребение на основната
човечка надеж.
Даисаку Икеда се напојува од неисцрпните извори
на мислата, учењето и личната голгота на Ничирен
Даишонин (1222-1282) Буда, на последните денови
од Законот, чии визии, писма и судбина го издигнаа
како централна фигура на Јапонија. Неговото учење за
трите големи езотерични закони денес, со акциите на
Сока Гакаи Интернационал блеска во над сто четириест
земји во светот, благодарение на Даисаку Икеда, кој
како модерен Дон Кихот во своите дела, предавања
и непрекинати дијалози со бескрупулозната алогична
експлозија на историската бесмисла ја противставува
бесмртната инкантација на Ничирен Даишонин ,,Нам Мио
Хо Ренге Кјо” или верување во Прекрасниот Закон на
постоењето. Законот му обезбедува на секој читател или
откривач на неговото учење личен пасош и индивидуален
идентитет на неговото ,,Будење” во бескрајот и неговото
препознавање во прадревната максима на санскритот:
Тат твам аси што заначи ,,Тоа или конечната вистина си
Ти!”
Моето откривање на Даисаку Икеда продолжи со книгата бестселер на руски јазик што ја добив од моите
пријатели од Санкт Петерсбург во која низ дијалогот со
последниот претседател на Советскиот Сојуз и нобеловец
за мир Михаил Горбачов (1930) расправаа за моралните
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jeopardizing of the natural resources of the planet Earth and
the space system, and the amazing pollution of the history of
the nature and the spirit are discovered in this dialogue.
Actually (in fact), this confrontation of that Sky Harp of
the universal humanism of Daisaku Ikeda, enables us an
unseen odyssey from the western and the eastern springs of
the eternity of the human thought which goes from ancient
times until now with extraordinary comprehensiveness in
which you will ﬁnd the ﬂowers of the Chinese, Japanese,
Hindu and mediterian culture in philosophical, poetical and
analytical equilibration. It stretches from the Sanskrit to the
Hellenic era and the fundamental texts of the Buddhism and
the others ancient eastern religions through Hebrew (Jewish,
Judaism) - Christian thought and Islamic references fused in
humanistic mirror of the “peak(top) of the pyramid” which is
named world civilization.
In the life, thought and the world of Ikeda, as in the music
scale and the inﬁnite wires of the Sky Harp, you will meet
the ancient wizards, middle century rhapsodist, scientiﬁc
imagination through the centuries, through which moves the
erudite horizon and of all the meridians are coming back to
you the sounds which are foundation of the music inﬁnity of
the sold of the humanity, would say about Ikeda and about
“Nam Myoho Renge Kyo”, the greatest violinist of all the times
Yehudi Menuhin, for whom on the other side, Albert Einstein,
who has listened his music as a seven year child, said: as the
sound was coming from the sky!
So, that sky of that Sky Harp of the humanism, those
sounds are coming from the work of Ikeda, when he speaks
about the Wonderful Law of Nishiren and rises Victor Hugo
and his Universal Republic and when he speaks about the
glorious unity of the suffering and the joy of Tolstoy, as well
as when he speaks about the determining moment in which,
according to Goethe, in life of each person, his destiny changes
and begins an intimate history for all of us.
Daiskau Ikeda seems like is translating the Humanism of
Shakespeare when he is saying: Lets play with all our heart
the magniﬁcent play of the human revolution on the stage
of our life! Ikeda, with his famous dialogues with leading
individuals of the modern era, like Aurelio Peccei - “Before it
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лекции на XX век, со арсенал на неповторливи детали од
филигранското понирање во трагичните лавиринти на
комунистичката диктатура и “конфискацијата на умот”.
Во овој дијалог се откриваат и објективните инструменти
на будистичките форми на анализата на стварноста,
иднината на Русија, иднината на Европа, односите меѓу
Кина и САД, драмата на исламскиот свет, загрозувањето
на природните ресурси на планетата Земја и вселенскиот
систем и запрепастувачката полуција на историјата на
периродата и на духот.
Тоа соочување всушност, на таа Небесна Харфа на универзалниот хуманизам на Даисаку Икеда, ни овозможува
една невидена одисеја од западните и источните извори
на вечноста на човечката мисла која се движи од антиката
до денес со една исклучителна сеопфатност во која ќе ги
сретнете цветовите на кинеската, јапонската, индиската
и медитеранската култура во филозофски, поетички и
аналитички еквилибризам. Тој се протега од санскритот
до хеленската епоха и фундаменталните текстови на
будизмот и другите древни источни религии преку јудеохристијанската мисла и исламските референци слеани во
хуманистичкото огледало на ,,врвот на пирамидата која
се нарекува светска цивилизација”.
Во животот, мислата и светот на Икеда, како во музичката скала и безбројните жици на Небесната Харфа,
вие ги среќавате древните мислители, средновековните
рапсоди, научната имагинација низ вековите, низ која се
движи неговиот ерудитски хоризонт и од сите меридијани
ви се вракаат звуците што се основа на музичкиот бескрај
на душата на човештвото, како што рече за Икеда и за
Нам Мио Хо Ренге Кјо, најголемиот виолинист на сите
времиња Јехуди Мењухин, за кого пак Алберт Ајнштајн
што го слушал како седумгодишно дете беше рекол: како
звукот да доаѓаше од небото!
Еве тоа небо, на таа Небесна Харфа на хуманизмот звучи
од делото на Икеда и кога зборува за Прекрасниот Закон
на Ниширен и кога го возвишува Виктор Иго и неговата
Универзална Република и кога зборува за величественото
единство на страдањето и радоста кај Толстој и кога
зборува за одлучувачкиот миг во кого, според Гете, во
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is to late”, the French academic Rene Hughye - “Dawn after
night”, American Nobel Laureate Linus Pauling - “A lifelong
quest for peace”, Bryan Wilson from the university of Oxford
- “Human values in a changing world”, with his speech at the
reception at the French Academy of Art in June 1989 - The
art and the spirit between East and West, rises up high in the
Kant horizon of the moral principles before us and the stars
at the sky above us.
The same year UN and UNESCO honored him with the
great recognition for the perspectives of the peace which one
day are going to paciﬁed the whole world. This recognition
becomes a symbol for the Humanism that in every part of the
Earth left traces of cherry ﬂowers of the Japanese spiritualism
in the Great Decree of Earth that UN suggested as a direction
for each individual and his responsibility for the future
generations.
It is very rare, a person to show to the modern era in
his intimate paysage, such kind of impressive biography
dedicated to the world peace or “Kosen Rufu” like Ikeda did
it, because the cultural centers of Soka Gakkai International
were established in all the meridians, and his dialogues
and meetings with Chu En Lay, Nelson Mandela, Margaret
Thatcher, Francois Mitterrand, are becoming world reference
for the modern time without which the reconstruction of the
modern world history could not be imagined.
*
* *
At the end, the reader of the ﬁrst book of Daisaku Ikeda
in Macedonian “Dialogue about living” will ask himself what is
the relation between Ikeda and Macedonia?
The spring 2005 we were invited together with my wife
Liljana, by the General Manager of Soka Gakkai in France,
Yoshio Chiba and Mss Sadakao, to visit the house of Victor
Hugo which Ikeda inaugurated in Bievr, near Paris, where we
left signed sample of the book, in which the French Senate
published my essay for the 200 anniversary of the birth of the
great french author. Cultural center of SGI-Opera has invited
me to do a lecture (which matched with the publishing of the
18

животот на секој човек се променува неговата судбина и
започнува интимната историја на секој од нас.
Даисаку Икеда како да го препејува хуманизмот на
Шекспир кога ќе рече: “Да ја играме со сето наше срце
величествената пиеса на човечката револуција на сцената
на нашите животи!” Икеда со своите славни дијалози што
ги оствари со водечките личности на модерната епоха;
со Аурелио Пецеи - “Алармантниот крик за XX век”, со
францускиот академик Рене Уиг - “Ноќта ја повикува
зората”, со американскиот нобеловец Линус Паулинг “Цел живот во потрага по мирот”, со Брајан Вилсон од
Оксфордскиот универзитет - “Иднината на човештвото
и улогата на религиите”, со неговиот говор при приемот
во Француската Академија на Уметностите во јуни 1989 “Уметноста и духовноста меѓу Исток и Запад”, се издигна
високо во Кантовиот видокруг на моралните принципи
пред нас и yвезденото небо над нас.
Големото признание што Обединетите Нации и УНЕСКО
му го доделија истата година за перспективите на мирот
што ќе го пацифизира еден ден целиот свет, стана симбол
на хуманизмот што во секој кат на земјата оставаше
траги од црешовите цутови на јапонската духовност во
Големата Повелба на Земјата што Обединетите Нации ја
предложија како патоказ на секој поединец и неговата
одговорност за животот на идните поколенија.
Ретко која личност во интимниот пејзаж може да
предочи пред модерната епоха, таков вид на импресивна
биографија посветена на светскиот мир или Козен Руфу
како Икеда бидејќи културните центри на Сока Гакаи
Интернационал се етаблираа на сите меридијани, а
неговите разговори и средби со Чу Ен Лај, со Нелсон Мандела, со Маргарет Тачер, со Франсоа Митеран, стануваат
светска референца на модерното време без која не може
да се замисли реконструкцијата на современата светска
историја.
*
* *
На крајот читателот на првата книга на Даисаку Икеда
на македонски јазик “Дијалог за животот” ќе се запраша
која е врската на Икеда со Македонија?
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french edition of my novel “The eight world miracle”) on the
subject Alexander the Great and Macedonian universalism of
international level, which later was published in the magazine
“The third civilization”. A Japanese translator of my novel
Teruko Jamasaki at the same time gave me a text of Ikeda
about Alexander published in Tokyo in august 1993, which
unfortunately has never reached our eyes and ears.
In this text Ikeda writes: “The revolutionary nature of
Alexander the Great comes from the fact that he was from
Macedonia, a small country near Greece and his dream about
the universalism for the ﬁrst time in history opened the gates
of the world. Now, through those gates, that Alexander
opened 24 centuries earlier comes “The dialogue about living”,
because the most beautiful thought that I have ever read
from Ikeda is that Himalayas have one peak Mont Everest,
and in the heart of Ikeda has thousands of Mont Everests.
From this moment, let those thousand of Mont Everests
beat in the heart of every reader of this book.
Jordan Plevnes
Ohrid, 19. January 2007
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Пролетта 2005 година бевме поканети од генералниот
директор на Сока Гакаи за Франција, Јошио Шиба и г-ѓа
Садако заедно со мојата сопруга Лилјана, да ја посетиме
куќата на Виктор Иго што Икеда ја инаугурираше во Биевр,
во близината на Париз, каде што оставивме потпишан
еден примерок од изданието, во кое Францускиот сенат
го објави мојот есеј по повод 200 годишнината од
раѓањето на големиот француски писател. Културниот
центар на СГИ - Опера ме покани да одржам предавање
(кое се совпадна со париското издание на мојот роман
“Осмото светско чудо”) на тема “Александар Велики и македонскиот универзализам на интернационално ниво”,
што подоцна беше објавено во списанието Трета цивилизација. Преведувачката на јапонски на мојот роман
Теруко Јамазаки во истовреме ми подари текст на Икеда
за Александар објавен во Токио во август 1993 година,
што за жал никогаш не допрел до нашите очи и уши.
Во него Икеда пишува: “Револуционерната природа
на Александар доаѓа од фактот што тој беше по потекло
од Македонија, мала земја во соседството на Грција и
неговиот сон за универзализмот за првпат во светската
историја ги отвори Портите на светот”. Еве, низ тие Порти
на светот што Александар ги отвори пред 24 века, доаѓа
Дијалогот за животот на Икеда, бидејќи најубавата мисла
што воопшто сум ја прочитал за Икеда е дека Хималаите
имаат еден Монт Еверест, а во срцето на Икеда има
илјадници Монт Еверести.
Од овој миг тој илјаден Монт Еверест нека бие во
срцето на секој читател на оваа книга.
Јордан Плевнеш
Охрид, 19 јануари 2007
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FOR DAISIKU IKEDA
I am always for the thought of the world known historian
Thompson who “agrees with me” that the distant future and
the more distant past touch somewhere in some parts of the
earth in the endless distances of the dawn of the space (or
space morning), i.e. there is endless time continue made of
life and death.
In the third part of the book that we present today, a
whole thought about the beginning of the man and life is
marvelously illuminated: from the Christian believing through
the Evolution Theory of Darwin till the all new scientiﬁc
“abnormal” for reincarnation, eternity of life i.e. the eternal
life after death.
Daisiku Ikeda, one of the biggest thinkers alive from the
East in his work “Dialogue about life” started and succeeded
to explain all questions the man was always interested about.
Imagine, have you ever thought that there are organisms that
live 2km underground and feed themselves with oil? Down
there where only the molecules of nitrogenous acid act as
a life dangerous poison for each creature alive? Or did you
know that the Soviet Union geophysics Chudinov has recently
succeeded to reanimate one microorganism attached in a rock
of Cilium formed about 250 million of years before?
So, we represent you a book by a man who was born
where the Sun rises and who narrates a ﬁrm philosophical
logic about the wonders of life on the planet of Earth and in
the space, too.
The most important thing about this man and his study
comes from the following: with an extreme persistence which
is read in the conclusion, in the introduction of the English
edition which we have now in front of us in Macedonian, he
will say with a strong self-conﬁdence: “In general we can say
that the discoveries of the contemporary science conﬁrm the
studies left by the Buddhist’s philosophers from the past”. He
said that “At the end of the twentieth century the scientiﬁc
theory will come much closer to the Buddhism”.
The comparisons of the life statements which Ikeda gives
in the book, the comparisons which are not forced, between
the Western philosophical thought or if you want more
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ЗА ДАИСАКУ ИКЕДА
Јас сум секогаш зад мислата на светскиот историчар
Томпсон кој “се согласува со мене” дека далечното
иднина и уште подалечното минато се допираат некаде
во стратиграфските слоеви на земјата и во бескрајните
далечини на вселенската зора (мугра, или вселенското
разденување), односно дека всу шност постои бесконечниот
временски континуитет сочинет од животот и смртта.
Во третиот дел од книгата која денес ја промовираме,
на брилијантен начин се осветлува целокупната мисла
за постанокот на човекот и животот: од христијанското
верување, преку Дарвиновата теорија за еволуцијата,
до сите нови научни “забегувања” за реинкарнациите,
вечноста на животот, односно вечниот живот по смртта.
Даисаку Икеда, еден од најголемите живи мислители
од источната хемисфера, во своето дело “Дијалог за
животот” ги загатнал и успеал да ги објасни сите сфери
за кои постојано се интересирал човекот. Замислете, дали
всу шност знаевте за податокот дека постојат организми
кои живеат на длабочина од два километри во земјата и
се хранат со нафта? Таму долу, долу каде што делуваат
исклучиво молекулите на азотната киселина како смртоносен отров за секое живо суштество?! Или, дали знаевте
дека советскиот геофизичар Чудинов неодамна “успеал да
оживее еден микроорганизам сраснат во карпа од калиум
формирана пред околу 250 милиони години”?
Значи, ви презентираме книга од човек кој се родил
таму каде што изгрева Сонцето и кој ни раскажува, со
една здрава филозофска логика за чудесата на животот
на планетата Земја и во вселената. Најважното од се за
овој човек и неговото учење произлегува од следното: со
исклучителна упорност која се чита во констатацијата, тој
речиси самоуверено ќе рече во предговорот на англиското
издание од книгата која е пред нас сега на македонски
јазик: “Обопштено, може да речеме дека откритијата на
современата наука ги потврдуваат учењата што ни ги
оставиле будистичките мислители од минатото. Всушност
(вели тој), изгледа дека кон крајот на дваесеттиот век
научната теорија уште повеќе се доближи до будизмот”.
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between the Christian and his, Buddhist’s talk very convincing
about the sense of the existing and the life represented in
the Buddhist’s philosophy as a pre-study and pre-knowledge.
That is it!
Pasko Kuzman
Ohrid, 19th of January, 2007
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Споредбите на животните постулати кои ги дава Икеда
во книгата, споредбите кои не се изнасилени, меѓу западната филозофска мисла, повеќе всушност, ако сакатe,
меѓу христијанската и неговата, будистичката, убедливо
говорат за смислата на постоењето и животот презентирани во будистичката филозофија како праучење и како
празнаење. Толку!
Паско Кузман
Охрид, 19 јануари, 2007
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DOORS OF THE WORLD OR HUMAN HOPE BETWEEN
ALEXANDER THE GREAT AND DAISAKU IKEDA
Conferral speech for the 2007 World Prize of Humanism
Awarded to SGI President Daisaku Ikeda
Ohrid, Macedonia, 19 January 2007 /
Tokyo (Japan), 4 May 2007
Today is a special day between Macedonia and Japan for
universal peace and human revolution on an international
scale. The decision to establish the World Prize of Humanism
by the Academy of Humanism and the County Council of
Ohrid, a mythical town of European civilisation, which was
founded 7000 years ago by the legendary couple of antiquity,
Kadmos and Harmonia, on one of the oldest lakes of our native
land where Saint Clement founded the ﬁrst medieval school
of humanism, begins a new international tradition which will
take place annually as of 2007! And with the ﬁrst laureate
President Ikeda marks the rebirth of human hope, erasing
the frontiers of hate, the ruins of despair and the historical
catastrophes of past and present and at last crowns the
philosophy of love which radiates from the works of President
Ikeda in all the meridians of 6073 renowned languages in the
UNESCO convention on cultural diversities.
Ladies and Gentlemen,
More than 2000 books have been written on Alexander the
Great of Macedonia who travelled throughout the whole world
on foot and died at 33, dreaming of a united East and West.
2300 years later, the reason why we have travelled
thousands of miles by plane, which is a faster road than human
thought, the reason for us, at the same time both humble
and noble, is to come to Japan, the country of the Rising
Sun, and say a big thank you to President Ikeda for having
pronounced the immortal phrase on Alexander. “Alexander
the Great opened the doors of the world to human hope….the
revolutionary nature of Alexander comes from the fact that he
was originally from Macedonia, outside Greece.”!
2300 years later, we ascertain that the human revolution
that President Ikeda proposes by opening the same great
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ВРАТИТЕ НА СВЕТОТ ИЛИ ЧОВЕКОВАТА НАДЕЖ МЕЃУ
АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ И ДАИСАКУ ИКЕДА
Говорот при доделувањето на Светската награда за
Хуманизам 2007 доделена од SGI President Daisaku Ikeda
Охрид, Македонија, 19 јануари 2007
Токио, Јапонија, 4 Мај 2007
Денеска е посебен ден за Македонија и Јапонија за
универзалниот мир и човечка револуција на меѓународно
ниво. Одлуката да воведеме Светска награда за хуманизам
од Академијата на хуманизмот и Советот на Општина
Охрид, еден митски град на Европската цивилизација,
што е создаден пред 7000 години од легендарната
двојка на антиката, Кадмос и Хармонија на едно од
најстарите езера каде што Св. Климент го формира првото средовековно училиште на хуманизмот, почнува една
нова интернационална традицијашто ќе се случува еднаш
годишно почнувајќи од 2007! Со првиот лауреат Даисаку
Икеда го бележи повторното раѓање на бесмртната човечка
надеж, бришење на омразата, остатоците од очајот и
историските катастрофи од минатото и сегашноста и на
крај ја крунисува филозофијата на љубовта што зрачи
од делата на Претседателот Икеда во сите меридијани
на 6073 познати јазици во УНЕСКО и Конвенцијата на
културните разлики.
Дами и Господо,
Повеќе од 2000 книги се напишани за Александар
Велики од Македонија кој патувал низ целиот свет пешки
и умрел на 33 годишна возраст сонувајќи за обединет
Исток и Запад. 2300 години подоцна причината зошто
ние допатувавме илјадници километри со авион што
е побрз пат од човековата мисла, причината за нас е и
скромна и благородна, да дојдеме во Јапонија, земја на
изгрејсонцето и да кажеме големо благодарам до Вас
претседателе Икеда што ја објавивте вечната мисла за
Александар. “Александар Велики ги отвори вратите на
светот за човечката надеж... револуционерната природа
на Александар доаѓа од фактот дека тој бил по потекло од
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doors of humanity, today, through the magniﬁcent law of
Nichiren Daishonin, Buddha of the Latter Day of the law, and
Kosen Rufu, and like the cosmic ekumen, which changes in an
extraordinary fashion the future of the world!
The humanist vision of President Ikeda does not resemble,
neither the diplomacy of supremacy, nor the diplomacy of
modern massacres, which have stained together with crimes
against humanity this sacred earth where humankind cries
upon its destiny, but he has established a timeless diplomacy
with this magniﬁcent energy of value creation which the
Soka Gakkai generates throughout the world. The genius of
President Ikeda is not only that of word but also of action,
and shows that enduring love is the only thing that counts
throughout time.
Ladies and Gentlemen,
Allow me to conclude my praise for the great humanism of
President Ikeda with a diplomatic secret!
“The secret of secrets” was a letter Aristotle sent to
Alexander when he was far from Macedonia during his
conquests. Today, in the times of globalisation in which we
live, secrets are not the same secrets and mysteries are not
the same mysteries.
Today, Macedonia is one of the smallest states in the
world, although it was the ﬁrst 2300 year ago, it is like it
was yesterday. Macedonia does not have military strength,
or nuclear warheads, it only has plants, moths, mountains,
frescos and angels. But Macedonia keeps the grandeur of its
soul which extends into inﬁnity. It is with this soul that a
box sculpted from wood ﬂew through the skies and over the
universe to come to Tokyo, from the workshop of our sculptor,
Ziuko Pejovski. Today this box lies in the hands of President
Ikeda, like the ﬂower which President Toda pinned onto your
shirt like a public secret!
What is a public secret?
A “public secret” is expressed by tears of joy. Nearchus,
Alexander’s companion, botanist, zoologist, methodologist,
geographer, wrote a diary during his journey to India and
Persia. With the book in his hands, Alexander cried while
saying that he felt more joy reading this book than all the
conquests of Asia.
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Македонија што е надвор од Грција!“
После 2300 години ние потврдуваме дека човековата
револуција што Претседателот Икеда ја предлага со
отварање на на истите врати на хуманизмот, денеска
преку Прекрасниот закон на Ничирен Дајшонин, Буда
од последните денови на Законот заедно со Косен Руфу,
како космички екумен што се облекува во невообичаената
духовна светлина како патоказ за иднината на светот!
Хуманистичката визија на Претседателот Икеда не
наликува ниту на дипломатија на надмоќта ниту на дипломатијата на модерните масакри, што одат заедно со
криминалот против хуманизмот во оваа света земја планета каде човештвото си плаче на својата судбина, но
тој има поставено безвременска дипломатија со неговата
волшебна енергија на вреднување што Soka Gakkai ја
создава низ светот. Генијот на Претседателот Икеда не
е само зборот туку и дејствувањето и покажува дека
неизмерната љубов е единственото нешто што останува
низ времето.
Дами и Господо,
Дозволете ми да го завршам моето возвишување на
огромниот хуманизам на Претседателот Икеда со дипломатска тајна!
“Тајна на тајните“ беше писмо што Аристотел му го
испратил на Александар кога заминал далеку од Македонија за време на неговите освојувања.
Денеска во време на глобализација во кое живееме,
тајните не се истите тајни и мистериите не се истите
мистерии.
Денеска Македонија е една од најмалите држави во
светот иако била прва пред 2300 години, тоа е како да
било вчера. Македонија нема воена сила или нуклеарно
оружје таа има само билки, пеперутки, планини, фрески и
ангели. Но Македонија ја чува големината на својата душа
што се шири во бесконечност. Со оваа душа една кутија
исечена од дрво летна преку небото и преку универзумот
дојде до Токио од работилницата на нашиот скулптор
Живко Пејовски. Денеска оваа кутија се наоѓа во рацете
на Претседателот Икеда како цвеќето што Претседателот
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Concerning tears, a Macedonian archaeologist, Mr Pasko
Kuzman from the National Museum of Ohrid discovered a
lacrymarum containing a liquid which was sent to several
laboratories in the world. After long researches, a laboratory
in Toronto identiﬁed tears of a young princess who died at
the age of 17, 2000 years ago. With this discovery, Macedonia
broke all records for preserving tears!
These tears have transformed into joy and we have come
today like simple infantry to say “Blagdoram” (Thank you in
Macedonian), a big thank you to President Ikeda for having
reopened the giant doors of human hope, because a legend
from Alexander’s childhood said: “Someone who has not seen
the sun’s tears cannot reach the other end of the world”.
Thank you President Ikeda for this way which opens in
front each of us, which extends into the inﬁnite! We are going
back to Macedonia. And we will pursue our struggle against
the tyranny of banality, we will continue to discern prizes
to all the great humanists in this world, but you will remain
always and forever, the ﬁrst in international memory and in
the dictionaries of our hearts, because your ﬁght is immortal
and is called the absolute victory for love!
Jordan Plevnes
Ambassador of Republic of Macedonia
President of international jury of Ohrid’s academy of humanism
Vice President of the Association of UNESCO - Dialogue between civilisations
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Тода ви го стави на вашите кошули како јавна тајна!
Што е јавна тајна?
“Јавна тајна“ е изразена од солзи радосници. Неаркус,
другар на Александар, ботаничар, зоолог, методолог, и
географ, пишувал дневник за време на неговото патување до Индија и Персија. Со книгата во неговите раце,
Александар плачел и велел дека почувствувал повеќе
радост додека ја читал оваа книга отколку сите негови
освојувања на Азија
Во врска со солзите, еден македонски археолог г-дин
Паско Кузман од Националниот Музеј во Охрид откри
лакримариум кој содржел течност што беше испратена до
неколку лаборатории во светот. После долги истражувања,
една лабораторија во Торонто идентификувала солзи на
една млада принцеза која умрела на 17 години пред 2000
години. Со ова откритие Македонија ги сруши сите светски
рекорди за чувањи на солзи во свежа состојба!
Овие солзи се претворија во радост и ние дојдовме
денеска како сонувачи да кажеме “Благодарам“, големо
благодарам тебе Претседателе Икеда што повторно ги
отвори големите врати на човековата надеж, затоа што
една легенда од детството на Александар вели вака:
“Оној што не ги видел солзите на Сонцето не може да го
дотигне другиот крај на светот“.
Ви благодариме Претседателе Икеда за овој пат што се
отвора пред секој од нас, што се шири во бесконечност!
Ние се враќаме назад во Mакедонија. И ќе ја продолжиме нашата битка против тиранијата на баналноста, ќе продолжиме да врачуваме награди на сите големи
хуманисти во светот, но Вие ќе останете засекогаш првиот
во Меѓународната меморија и во речниците на нашите
срца, зашто Вашата борба е бесмртна и е наречена абсолутна победа за љубов!
Јордан Плевнеш
Амбасадор на Република Македонија
Претседател на Меѓународното жири на Охридската Академија на Хуманизмот
Потпретседател на Асоцијацијата на УНЕСКО - Дијалог меѓу цивилизациите
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ALEKSADNAR PETRESKI,
THE MAYOR OF CITY OF OHRID
Dear Mr. General Director of Soka Gakkai International,
Dear Sir and Madams,
It is my honor to say - Aligato - for this price which we
received from Soka Gakkai International for me and for our
Ambassador Plevnes.
Personaly for me this is an award for all citizens of Ohrid.
I`m proud myself to have carried my ﬁrst name as
Aleksandar because president Ikeda has a great admiration
for him.
Ohrid is a legendary city of the world history. The city
hall of Ohrid is waiting for the magniﬁcent photo exibition of
President Ikeda in Ohrid in October 2007 during the World
Conference in organisation of the Macedonian Prime Minister,
Nikola Gruevski.
We open the exhibition of photographs by our artist Zoran
Veljanoski - Letra, present here, as a gift for 55 years of marriage
of Mr. & Mrs. Ikeda. Part of these photographs associate the
close relationship between Japan and Macedonia: the sun and
cherries, the clouds and ﬂowers.
Since the President Ikeda is the ﬁrst laureat of the World
price for Humanism from the Ohrid Academy of Humanism,
we have decided to invite the President Ikeda in Ohrid and
offer him a house in a typical Ohrid architecture. We hope
that this house can be a center of permanent value of the
international humanism.
Dear President Ikeda, Dear Sir and Madams, Dear friends
from Soka Gakkai International I expect you in Ohrid. I would
only ask you to tell me the day and time of your arrival. I am
going to welcome you on the Ohrid International airport.
I am looking forward to see you in Ohrid. Thank you.
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АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ,
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ГРАДОТ ОХРИД
Драг г-дине Генерален Директор на Soka Gakkai
International, Драги Дами и Господа,
Чест ми е да кажам - Алигато - за оваа награда што ја
добивме од Soka Gakkai International за мене и нашиот
Амбасадор Плевнеш.
Лично за мене ова е една награда за сите граѓани на
градот Охрид.
Јас лично сум горд што го носам името Александар
затоа што претседателот Икеда особено го обожава
него.
Охрид е легендарен град на светската историја.
Градската сала ја очекува извонредната фото изложба
на претседателот Икеда во Охрид во октомври 2007 за
време на Светската Конференција во организација на
македонскиот Премиер, Никола Груевски.
Ја отвораме изложбата на фотографии од нашиот
уметник Зоран Велјаноски - Летра, присутен овде, како подарок за 55-годишнината од бракот на г-ѓа Канеко и г-дин
Даисаку Икеда. Некои од овие фотографии ја асоцираат
блиската поврзаност меѓу Македонија и Јапонија: сонцето
и црешните, облаците и цвеќињата.
Затоа што претседателот Икеда е првиот лауреат
на Светската награда за Хуманизам од Охридската Академија на Хуманизмот ние одлучивме да го поканиме
претседателот Икеда во Охрид и да му понудиме куќа во
типично Охридска архитектура. Се надеваме дека оваа
куќа може да биде центар на перманентна вредност за
меѓународниот хуманизам.
Драг Претседателе Икеда, Драги Дами и Господа,
Драги пријатели од Soka Gakkai International ве очекувам
во Охрид. Би сакал само да ве замолам да ми го кажете
денот и времето на вашето доаѓање. Јас ќе ви посакам
добредојде на Охридскиот Меѓународен Аеродром.
Ве очекувам наскоро во Охрид. Ви благодарам.
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DAISAKU IKEDA SPEECH
His Excellency, President Jordan Plevnes and Madam Liliana
Kotevska Plevnes, His Excelﬂency, Aleksander Petreski, Mayor
of the City of Ohrid, Mr. Zoran Veljanoski, President of Letra
publishing house.
Since the days of boyhood, Macedonia has held a special
attraction for me as an object of wonder and admiration.
And the City of Ohrid, with its magniﬁcent natural beauty and
timeless cultural history, is cherished as one of the world’s
great treasures.
It is thus a singular pleasure to be able to welcome such
a distinguished delegation in whom I sense the wisdom of
Aiistotle, the courage of Alexander, from this land where East
and West converge and humanity unites as one - this earliest
original site for the dialogue of civilizations.
It is my highest honor to receive the ﬁrst World Award of
Humanism from Ohiid’s Academy of Humanism, a center that
is exercising a powerful and robust leadership in the world
of philosophy in the 21st century.
I am truly humbled by the deep and unparalleled sincerity
and signiﬁcance embodied in this Award, which I wish to
accept with the utmost humility. Please accept this expression
of my wholehearted gratitude for your kindness and generosity
in extending me this honor. Thank you very much indeed.
Today the dark clouds of confusion, powerlessness and
divisiveness cast deep shadows over the human spirit. As a
man of wisdom, conviction and action, President Plevnes has
responded to this condition by raising high the bright torch of
humanism; through his endeavors, he continues to cast wide
the radiant light of peace. Under his courageous leadership,
Ohrid’s Academy of Humanism has continued to ceaselessly
offer to the global community the gift of hope, like the pure
waters of Lake Ohrid inexhaustible since ancient times.
In particular, I wish to express my respect for the spirit of
a universalism dedicated to the happiness of all people that is
upheld by your Academy and inspires your efforts to overcome
all obstacles in the work of promoting intercultural dialogue
and forging heart-to-heart bonds amongst people.
Some 2,300 years ago, Aiistotle declared that actions
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ГОВОР НА ДАИСАКУ ИКЕДА
Неговата Ексцеленција, Претседателот Јордан Плевнеш
и Г-ѓа Лилјана Котевска Плевнеш, Неговата Ексцеленција,
Александар Петрески, Градоначалник на Охрид, Г-дин Зоран Велјаноски, Претседател на издавачката куќа Летра.
Уште од момчешките години, Македонија за мене претставуваше специјална атракција како предмет на почит и
восхитување. И градот Охрид, со неговата величествена
природна убавина и безвремената културна историја е
чуван како едно од големите светски богатства.
Од таму произлегува тоа единствено задоволство да им
посакам добредојде на една толку знаменита делегација,
во која јас ја чувствувам мудроста на Аристотел, храброста на Александар, од оваа земја, каде Истокот и Западот и меѓусебно се приближуваат и човештвото се
обединува во едно - оваа најрана оригинална постојбина
за дијалог на цивилизациите.
Најголема чест ми е да ја примам првата Светска
Награда за Хуманизам од Охридската Академија на Хуманизмот, центар кој претставува движење на моќно и
силно водство во светот на филозофијата во 21. век.
Јас навистина сум длабоко скромен, неспоредливо
искрен и значајно отелотворен во оваа Награда, која посакувам да ја примам со крајна понизност. Ве
молам примете го ова мое изразување од срце за мојата
благодарност, како и за вашата љубезност и великодушност издигнувајќи ја мојата чест. Навистина Ви благодарам.
Денес темните облаци на збунетост, безмоќност и
раздор фрлаат длабока сенка над човечкиот дух. Како
човек на мудрост, убедување и акција, претседателот
на Охридската Академија на Хуманизмот Јордан Плевнеш
на оваа состојба одговори креваќи го високо светлиот
факел на хуманизмот и преку ваквите негови напори
тој продолжува и пошироко да го насочува блескавото
светло на мирот.
Под ова храбро водство, Охридската Академија на
Хуманизмот продолжува со бескрајната понуда на надеж
кон глобалната заедница како бистрите неисцрпни води
на Охридското Езеро уште од античко време.
Посебно сакам да ја изразам мојата почит кон духот
на универзализмот посветен на среќата на сите луѓе
кои сеподржани од вашата Академија и поттикнувајќи ги
вашите напори за совладување на сите потешкотии во
промовирањето на интракултурниот дијалог и зближување
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performed for the sake of others are indeed beautiful, and
that success achieved for the sake of others is indeed beautiful
- for they are righteous.
In the midst of the tumultuous vicissitudes of the former
Yugoslavia, you resolutely acted with justice as you dedicated
yourself to the task of building a culture of peace. It is for this
reason that the cry of your noble spirit has touched the chords
of the world’s heart and conscience, resonating ever more
passionately, ever more vigorously, unleashing the exquisite
timbres of tolerance and harmony.
The magniﬁcent Hellenic civilization woven throughout
the Eurasian continent by the young Alexander continues to
illuminate the world with the immortal spirit of cosmopolitanism.
For it was based on the grand ideal of our common
humanity, homonoia, which transcends the differences of
ethnicity, advocating that all people on this Earth are in fact
one people.
My mentor in life, Josei Toda, who struggled against the
depredations of Japanese militarism, shared a pioneering
vision of global citizenship with the young people of this
country in the wake of World War II.
The differences between us are an expression of the
richness of humanity. It is as Montaigne wrote in his Essays:
“Indeed 1 love and respect them all the more for being
different from me.”
Today, when all the world’s people have become our
neighbors, it is vital to adopt the kind of broadmindedness
that seeks to learn from each other’s differences, to make
diversity a driving force for creating value. By doing this,
each civilization and culture will be enriched and elevated,
while together we construct a robust and universal ethics for
all humankind.
I would like to take this opportunity to express my
profound gratitude for the superb and expressive preface
which President Plevnes was kind enough to contribute to the
Macedonian edition of my book, Life, An Enigma, A Precious
Jewel. Among the ideas explored in that book is that all living
things in the cosmos, including human life, together form a
single life system, a vast and harmonious web of life, bound
by a common destiny.
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на луѓето. Пред 2300 години пред нашат ера Аристотел
декларирал дека акциите изведени за доброто на другите
се навистина убави и дека успехот постигнат за доброто
на другите е навистина прекрасен - за нив е праведен.
Во средиштето на бурните промени на поранешна
Југославија, Вашата решителност се однесуваше со
праведност како и вашата посветеност на задачата за
изградба на култура на мирот. Поради оваа причина
плачот на вашиот благороден дух допре до жицата на
светското срце и совест резонирајќи најстрасно и најжестоко од било кога ослободувајќи ги прекрасните звуци
на толеранција и хармонија.
Величествената Хеленистичка цивилизација пробивајќи
се низ Евроазискиот континент преку младиот Александар
продолжува да го осветлува светот со бесмртниот дух на
космополитизмот. Сето тоа беше базирано на големиот
идеал за нашето целокупно човештво, што ги надминува
разликите помеѓу етничките заедници застапувајќи го
тврдењето дека сите луѓе на земјата во суштина се еден
човек.
Мојот животен ментор, Џозеи Тода, кој се бореше
против урнатините од јапонскиот милитаризам ја подели
својата пионерска визаја со младите луѓе на оваа земја
пред прагот на Втората Светска Војна.
Разликите помеѓу нас се израз на богатството на
човештвото. Како што Монтењ напиша во своите есеи:
„навистина јас ги сакам и почитувам нив толку повеќе
поради тоа што се различни од мене.”
Денес, кога сите луѓе од светот станаа наши соседи,
неопходно е да се прифати добрината на широкоградноста
која бара да учиме од меѓусебните разлики, да ја
направиме таа различност движечка сила за креирање на
вредностите.
Правејќи го ова секоја цивилизација и култура ќе биде
збогатена и издигната, додека заедно создаваме силни и
универзална етика за цело човештво. Јас би сакал да ја
искористам оваа прилика да ја изразам мојата длабока
благодарност за прекрасниот и експресиван предговор
кој претседателот Плевнеш беше доволно љубезен да
придонесе за Македонското издание на мојта книга
Дијалог на цивилизациите. Помеѓу идеите истражени во
таа книга е и тоа дека сите живи суштества во космосот
вклучувајќи го и човечкиот живот, од единечен животен
систем, пространа и хармонична страна на животот, е
поврзан со заедничка судбина.
Заради таа причина јас сум убеден дека енергијата
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It is for this reason that I am convinced that the energy
emanating from the life of a single individual committed to
the inner transformation 1 refer to as “human revolution,”
can give rise to untold waves of change and rejuvenation, and
that this is powerful enough to sever even the fateful chains of
entrenched destructiveness and evil that hold us in their grip.
In different parts of the world, hostilities and violence still
rage. There are any number of obstacles and challenges to be
overcome if we are to move forward. But how vast the power
that lies hidden in the life of a single person! How limitless the
glories that can be achieved in the course of a single lifetime!
On this point, nothing offers more irrefutable proof than
the record left us by the great forerunners of cosmopolitan
civilization.
The great poet, Euripides, stirringly exhorted us to live on
hope, to nourish ourselves with hope. Because “one thing
alone competes in life’s contest, the consciousness of a just
and righteous mind within.”
As Alexander stated with utmost conviction: nothing is
possible to the coward; nothing is impossible to the intrepid.
From the heart, I pray for the limitless ﬂourishing of Ohrid’s
Academy of Humanism as you continue without pause on the
great odyssey of peace. And I pray for the eternal prosperity
and everlasting peace of the City of Ohrid and the esteemed
Republic of Macedonia.
In closing these words of appreciation, I ﬁrmly pledge
to continue to tread courageously on the triumphant path
of “cosmic humanism.” This I vow to do for the sake of the
young people of the future, together with you, as an honorable
member of your celebrated Academy.
Thank you very much indeed.
May 4, 2007
Daisaku Ikeda
President
Soka Gakkai International
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произведена од животот на една индивидуа е посветена
на внатрешната трансформација со помош на човечката
револуција може да даде издигнување на некажаните
бранови на промена и подмладување и тоа е доволно
моќно да ги оддели дури и судбоносните синџири од
внатрашната деструктивност и зло што не држи и чува
во нивниот гроб.
Во различни делови од светот непријателството
и насилството сеуште расте. Има бројни пречки и
предизвици да се надминат додолку сакаме да продолжиме
напред. Но колку голема е моќта која лагата ја крие во
животот на секоја личност! Колку ограничена е славата
која што може да биде постигната во еден човечки
живот. Ништо не е поголем и непобитен доказ од нашите
зборови запишани во книга кои не прават вечни трагачи
на космополитската цивилизација.
Големиот поет Еврипид возбудливо не поттикнува да
живееме во надеж, да се храниме себеси со надеж. Затоа
што “едно нешто само себе се натпреварува во животниот
натпревар, чувството на правда и праведност е внатре
во неговиот ум”.
Како што Александар изјавил со крајна убеденост,
ништо не е возможно за кукавицата; ништо не е невозможно за храбриот.
Од срце се молам за безгранични успеси на Охридска та Академија на Хуманизмот како и да продолжите
без пауза во големата Одисеја на мирот. И се молам
за безгранични успеси на Охридската Академија на
Хуманизмот како и да продолжите без пауза во големата
Одисеја на мирот. И се молам на внатрешен просперитет
и вечен мир на Охрид и на почитуваната Република
Македонија.
Завршувајќи со зборовите на благодарност, цврсто
ветувам дека ќе продолжам храбро да чекорам кон триумфалниот пат на космичкиот хуманизам. Ова е завет кој
треба да се оствари за доброто на идните генерации /
иднината на младите луѓе заедно со Вас како почесен
член на Вашата почесна Академија.
Навистина Ви благодарам.
4 мај 2007
Даисаку Икеда
Претседател
Soka Gakkai International
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SEIKYO SHIMBUN, MAY 5, 2007
Ohrid’s Academy of Humanism in Macedonia presents SGI
President Ikeda with its First World Humanism Award.
Conferral ceremony held with the visit from Macedonia
of President and Mr. Jordan Plevnes of the Academy, Mayor
Alexander Petreski of the City of Ohrid and Mr. Zoran Veljanoski,
President of Letra Design, at the Min On Concert Association
in Tokyo, on May 4, 2007.
Like Alexander the Great, SGI President Ikeda, opens the
door of hope for humanity!
The Republic of Macedonia is situated in the southeastern
part of Europe, on the Balkan Peninsula. The name is often
mentioned in association with Alexander the Great (356-323
B.C.), who became the King of the ancient Macedonia at
the young age of 20. In just ten years, Alexander the Great
built the Great Empire encompassing the three continents of
Europe, Asia and Africa, leaving an indelible footprint in the
cultural exchange between the East and the West.
The Ohrid’s Academy Humanism was founded in 1991. Its
headquarters is located in the southwestern part of Macedonia,
in the ancient City of Ohrid, known as a scenic spot of tourism
overlooking Lake Ohrid, designated as a World Heritage.
Members of the Academy include the Mayor of Ohrid,
Mr. Petreski, the renowned archaeologist, Pasko Kuzman,
university professors and other learned scholars.
The World Humanism Award was established this year to
commend world ﬁgures who have contributed to the building
of peace based on humanistic philosophy and action. The
Award will be presented to one person every year, to expand
the great current of humanism.
In January this year, Macedonia’s Letra Design published
the Macedonian edition of SGI President’s Life, An Enigma,
A Precious Jewel And President Plevnes has contributed a
preface to this book, in which he describes his deep empathy
with the SGI President’s humanistic philosophy and actions.
It was announced at that time to present the ﬁrst World
Humanism Award on SGI President Ikeda.
The ceremony on May 4 began with the solemn performance
of the Macedonian National Anthem, after which, President
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СЕИКИО ШИМБУН, 5 МАЈ, 2007
Охридската Академија на Хуманизмот во Македонија
му ја доделува на претседателот на СГИ Даисаку Икеда
неговата Првата Светска Награда за Хуманизам.
Свечената церемонија одржана со посетата од Македонија од Претседателот на Охридската Академија на
Хуманизмот Г-дин Јордан Плевнеш, Градоначалникот на
Охрид Александар Петрески и Г-дин Зоран Вељаноски,
Претседател на Летра, во Мин Он Музичкиот Музеј во
Токио, на 4 Мај, 2007.
Како Александар Македонски, Претседателот на СГИ
Даисаку Икеда, ги отвори портите на надежта за човештвото!
Република Македонија се наоѓа во југоисточниот дел
од Европа на Балканскиот Полуостров. Името често и е
споменувано во асоцијација со Александар Македонски
(356-323 пред Христа), кој постанал Крал на Античка
Македонија на возраст од 20 години. За само десет
години, Александар Македонски ја изградил Големата
Империја обиколувајќи ги трите континенти Европа, Азија
и Африка, оставајки неизбришлива трага во култрната
размена помеѓу Истокот и Западот.
Охридската академија на Хуманизмот беше основана
во 1991 година. Нејзиното седиште е лоцирано во југозападниот дел од Македонија, во античкиот град Охрид,
познат како живописно место со поглед кон Охридско
Езеро, означено како Светско Наследство.
Членови на Академијата вклучувајки го Градоначалникот на Охрид, Г-дин Петрески, познатиот археолог
Паско Кузман, се и универзитетски професори и други
научници.
Светската Награда на Хуманизмот беше основана оваа
година за да ги награди светските фигури кои имаат придонесено во градење на мирот базиран на хуманистичката
филозофија и акција. Наградата ќе биде доделена на едно
лице секоја година, за да ја прошири сегашната големина
на хуманизмот.
Во Јануари оваа година, MACEDONIA PRIMA и Летра
го објавија македонското издание “Дијалог за животот”
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Plevnes read his conferral speech. The certiﬁcate was received
by SGI General Director Ohba, on behalf of SGI President
Ikeda, who then read the acceptance speech on his behalf.
The ceremony was attended by approximately 1000
people, including President Kobayashi of the Min On Concert
Association, Mr. & Mrs. Chiba of SGI France, to celebrate this
auspicious occasion of new friendship between Macedonia
and Japan. The Fuji Boys Hope Girls Chorus Group adorned
the ceremony with their performance.
The SGI Humanitarian Award was then conferred on
President Plevnes, and the SGI Peace and Culture Award on
Mayor Petreski.
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од Претседателот на СГИ Даисаку Икеда. Претседателот
на Академијата Плевнеш приготви предговор на неговата
книга, во која тој ја опишува неговата длабока емпатија
со хуманистичката филозофија и акција на Претседателот
на СГИ - Даисаку Икеда.
Церемонијата на 4 Мај започна со свечената изведба на Македонската Национална Химна, после која
Претседателот на Академијата Плевнеш го прочита неговиот свечен говор. Сертификатот беше примен од
страна на Генералниот Директор на СГИ Јошитака Оба, во
име на претседателот на СГИ Даисаку Икеда, кој потоа го
процита говорот во негово име.
Церемонијата беше проследена од приближно 1000 луѓе, вклучувајќи ги и Претседателот на Мин Он Концертното
Здружение Хиројасу Кобајаши, Г-динот и Г-ѓата Шиба
од СГИ Франција, за да ја прослават оваа свечаност од
новото пријателство помеѓу Македонија и Јапонија. Хорот
на децата на Фуџи со нивната изведба ја разубавија церемонијата.
Наградата за хуманост на СГИ беше свечено доделена
на Претседателот на Академијата Јордан Плевнеш, како и
Наградата за Мир и Култура од СГИ на градоначалникот
на Охрид Александар Петрески.
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MACEDONIA GREATLY WELCOMED IN TOKYO
Today in the Museum of the music world history “Minon”
in Tokyo, the Macedonian cultural delegation led by the
Ambassador Jordan Plevnes and the Mayor of the city of
Ohrid, Aleksandar Petreski and Liljana Kotevska Plevnes and
Zoran Veljanoski - Letra were present at the ofﬁcial ceremony
of the handing in the ﬁrst “Award of the World Humanism”
which is given by the Ohrid Academy of Humanism and the
city of Ohrid to the outstanding persons of the world spiritual
thought.
The ﬁrst winner of this high recognition is Daisaku Ikeda,
a world known humanist whose books are published all over
the world and who is said to be holder of the dialogue among
the civilizations. After the Macedonian anthem of the Republic
of Macedonia in front of about 1000 visitors, the Ambassador
Plevnes in his speech for the popular Japanese humanist
said that with this act Ohrid would renew the tradition of
the St. Climent’s school with the Macedonian humanism and
universalism which Daisaku Ikeda popularizes in his books
published in millions of numbers all over the world.
Thankful to this Daisaku Ikeda said that the Republic of
Macedonia is a country that with its originality in the Balkan’s
and European history shines with its humanistic tradition and
represents a direction of the historical progress and human
hope.
The Mayor of the city of Ohrid, Aleksandar Petreski who
opened the exhibition Ohrid- pearl of the Southeast Europe
by the Macedonian photographer Zoran Letra in the Museum
“Minon”. He made a lot of productive contacts with signiﬁcant
economical and tourist institutions which announced Ohrid a
new destination for the Japanese tourism. In his speech he
paid attention to the eternal symbols of the Ohrid beauty.
The Macedonian delegation handed in the invitation to
Mr. Daisaku Ikeda from the prime Minister of the Macedonian
Government, Nikola Gruevski to take part in the World
Conference of the “Dialogue among the religions and
civilizations” that will be held on the 25 and 28 of October
2007, in Ohrid , for which Ikeda said that it would be a great
international event that would conﬁrm Macedonia and Ohrid
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МАКЕДОНИЈА НА ГОЛЕМИ ВРАТИ ДОЧЕКАНА ВО ТОКИО
Денес во Музејот на музичка историја на светот “Минон”
во Токио, Македонската културна делегација предводена
од Амбасадорот Јордан Плевнеш и Градоначалникот
на Охрид Александар Петрески во која се наоѓаат
Лилјана Котевска Плевнеш и Зоран Вељаноски - Летра,
присуствуваа на свечената церемонија на предавањето на
првата “Награда за светски хуманизам”, што Охридската
академија на хуманизмот и градот Охрид од 2007 год.,
ја доделуваат на истакнати имиња на светската духовна
мисла.
Прв добитник на ова високо признание е Даисаку
Икеда, хуманист од светски глас, чии книги се издадени
на сите меридијани на светот и кој е наречен корифеј
на дијалогот меѓу цивилизациите. По интонирањето на
државната химна на Република Македонија пред околу
1000 посетители, Амбасадорот Плевнеш во својот говор
за познатиот јапонски хуманист рече дека со овој чин
Охрид ќе ја возобнови традицијата на Св. Климентовата
школа со македонскиот хуманизам и универзализам што
Даисаку Икеда го популаризира во своите книги објавени
во милионски тиражи во светот.
Во својата благодарност Даисаку Икеда истакна дека
Република Македонија е земја која со својата оригиналност во Балканската и Европската историја зрачи со
својата хуманистичка традиција и претставува патоказ на
историскиот прогрес и човечката надеж.
Градоначалникот на Охрид, Александар Петрески, кој
во Музејот “Минон” ја отвори изложбата Охрид - бисер
на Југоисточна Европа од македонскиот фотограф Зоран
Летра, оствари голем број на плодотворни контакти со
значајни економски и туристички институции кои го
прогласија Охрид за нова дестинација на јапонскиот
туризам, а во својот говор ги истакна вековните симболи
на Охридската убавина.
Македонската делегација му ја предаде на г. Даисаку
Икеда поканата од Претседателот на Македонската влада,
Никола Груевски да присуствува на светската конференција
на “Дијалог меѓу религиите и цивилизациите”, што ќе се
45

again as a Center of the International humanism and a
dialogue of the civilizations.
As the President of the organization Soka Gakkai
International (Making International Values) Ikeda informed
the Ambassador Plevnes and the Mayor Petreski that during
the Conference 100 Japanese cherry trees would arrive as
a symbol of the eternal friendship between Macedonia and
Japan.
Japanese mediums gave great meaning at this event in
Tokyo. The Japanese daily newspaper “Seiko Shimbun” which
comes out in number of seven billions, published on its title
page - a text with a headline “Macedonia greatly welcomed
in Tokyo”.
4th of May, 2007, an event broadcasted by the Japanese
info agencies and also broadcasted by the Macedonian
mediums.
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одржи од 25 до 28 октомври 2007 год. во Охрид што Икеда
ја оцени како голем меѓународен настан што повторно ќе ја
потврди Македонија и Охрид како центар на интернационалниот хуманизам и цивилизациски дијалог.
Како претседател на организацијата “Сока Гакаи Интернационал” (Создавање на меѓународни вредности), Икеда
ги извести Амбасадорот Плевнеш и Градоначалникот Петрески дека за време на одржувањето на конференцијата
ќе пристигнат 100 корени јапонски цреши кои симболично
ќе го одбележат вечното пријателство меѓу Македонија и
Јапонија.
Јапонските медиуми посветија исклучително значење
на овој настан во Токио, а јапонскиот дневен весник
“Сеико Шимбун” кој излегува во седуммилионски тираж
на насловната страна објави текст со наслов “Македонија
на големи врати пречекана во Токио”.
04 мај, 2007 год. Приказ емитуван од јапонските информативни агенции и емитуван во македонските медиуми.
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PHOTO GALLERY

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Дочек на македонската делегација по 14 часовниот лет
Охрид - Париз - Токио
Warm welcome to the Macedonian Delegacy after the 14 hours ﬂight
Ohrid - Paris - Tokyo

Поглед од Akasaka Grand Prince Hotel каде што беше сместена делегацијата
A view from Akasaka Grand Prince Hotel where was the Delegacy accommodated
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Со директорот на Сока Гакаи образовниот центар
With the Director of the Sokka Gakai Centre of Education

Амбасадорот Плевнеш го удира гонгот на мирот на
Универзитетот SGI, Токио
The Ambassador Plevnes strikes the peace gong of the
University of SGI, Tokyo

49

Свечена церемонија и говор на Амбасадорот Плевнеш во Мин Он
The ofﬁcial ceremony and speech by the Ambassador Plevnes in Min On
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Прием во дирекцијата на SGI - Мин Он
The reception in the board of SGI- Min On

Свеченото предавање на светската награда за хуманизам
The ofﬁcial handing in the world prize of humanism
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Говор на градоначалникот на Охрид Александар Петрески
A speech by the Mayor of City of Ohrid Aleksandar Petreski

Задничка фотографија на македонската делегација со
јапонските домаќини
A photograph of the Macedonian delegacy and the Japanese hosts together
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Сеикио Шимбун - дневен весник со 7 милионски тираж на насловната
страна објавува обширен приказ за Охрид и Македонија
Seikyo Shimbun - a daily newspaper with edition of 7 millions published a
wide presentation for Ohrid and Macedonia on its title page
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Музејот Макигучи каде се претставени фотографиите на
Зоран Вељаноски - Летра
Makiguchi Memorial Hall where are presented the photographs by
Zoran Veljanovski - Letra

54

Дочек во музејот Фуџи
Welcome in the Museum Fuji

Пред легендарната фотографија на Арнолд Тојнби и Даисаку Икеда
In front of the legendary photograph of Arnold Toynbi and Daisaku Ikeda
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Подарок од артефакти на македонската цивилизација од страна
на Лилјана Котевска Плевнеш до Канеко Икеда трајно вклучени во
колекцијата на музејот Макигучи
A present of artifacts of the Macedonian civilization from Liljana Kotevska
Plevnes to Kaneko Ikeda included permanently in the
collection of the Makiguchi Memorial Hall

Амбасадорот Плевнеш и Градоначалникот на Охрид Александар
Петрески пред светската награда за хуманизам трајно изложена во
Музејот Макигучи
The Ambassador Plevnes and the Mayor of the City of Ohrid Aleksandar
Petreski in front of the World Prize for Humanism exhibited permanently in
the Makiguchi Memorial Hall
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Градоначалникот Александар Петрески ја отвора изложбата на
Зоран Вељаноски - Летра во музејот Макигучи
The Mayor of the City of Ohrid Aleksandar Petreski opens the exhibition by
Zoran Veljanoski - Letra in the Makiguchi Memorial Hall

Зоран Вељаноски - Летра пред неговите фотографии на Охрид во
постојаната колекција на Музејот Макигучи
Zoran Veljanoski - Letra in front of his photographs in Ohrid in
the permanent collection in the Makiguchi Memorial Hall
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Македонското издание на книгата на Икеда во седиштето на SGI,
во Токио
The Macedonian edition of the book of Ikeda in the main place of SGI,
in Tokyo
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Посета на светиот град Камакура со поглед на светата планина Фуџи
Visit to the secret city of Kamakura with a view on the secret mountain Fuji
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Дочек на јапонската делегација предводена од Јошио и Садако Шиба, (јуни 2007)
во подготовка на Светската конференција на религиите во Охрид, (октомври
2007) каде што ќе биде отворена изложба на фотографии од Даисаку Икеда
Welcome to the Japanese delegacy - Yoshio and Sadako Chiba,
(June 2007) in a preparation for the World Conference of the religions in Ohrid,
(October 2007) where will be opened and exhibition of
photographs by Daisaku Ikeda

Зедничка фотографија на македонската и јапонската делегација со учениците
и професорите на Гимназијата “Св. Климент Охридски„ во присуство на Паско
Кузман, Доменико Албонети (претставник на SGI во Македонија), во подготовка
на Центарот за интернационален хуманизам чие отворање е предвидено во чест
на Светската конференција на религиите во Охрид, (октомври 2007)
A photograph of the Macedonian and Japanese delegacy together with the students
and professors of the gymnasium “St. Clement Ohridski” in the presence of Pasko
Kuzman, Domenico Albonetti (a representative from SGI in Macedonia) in the
preparation of the Centre of International Humanism whose opening is going to be in
October 2007 in honor of the World Conference of the religions in Ohrid
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OHRID - BRIEF HISTORICAL OVERVIEW
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