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Ташко Белчев

Ташко Белчев (18. III 1926 – 8. II 2015) е македонски славист , писател и палеолингвист
од Егејскиот дел на Македонија. Учествувал во Грчката граѓанска војна од 1947 до 1949
година Познат е по своите тези за античките корени на македонскиот народ, како и за
неговите тврдења за постоење на древна, милениумска македонска писменост.

Ташко Белчев е роден на 18 март 1926 година во леринското село Пателе, Егејскиот дел
на Македонија. Завршил образование во родното село, а средното училиште во Битола
во 1947 година. Потоа зел учество во Грчката граѓанска војна од 1947 до 1949 година.

Во текот на борбите Ташко Белчев бил ранет и како партизан лежи во полската болница
во Горица, во Албанија. Од таму заедно со неговата соптруга бил префрлен во Полска,
каде се стекнал со високо образование. Студирал во Вроцлав и Варшава.

Во 1960 година Ташко Белчев се вратил во Македонија. Се населил во Скопје. Околу
1960 година, имал идеја да го оживее весникот "Гласот на егејците", поради што бил
следен од УДБ-а, под сомнение за антидржавна дејност.

Во 1961 година Ташко Белчев почнал да работи како доцент на Одделот за славистика
на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје. Во 1972 година ја одбранил
својата докторска дисертација во Скопје, во истиот оддел каде што работел како
вонреден професор.

Ташко Белчев е основач на Одделот за полонистика (Катедра за полски јазик и
книжевност). Тој е автор на универзитетски учебници: „Синтакса на современиот
македонски литературен јазик“, Вроцлав 1957. Скопје 1980 година; „Преглед на полската
литература“, Скопје 1979; „Руски јазик за студентите од Филолошкиот факултет“, Скопје
1984; „Руски јазик за студентите од Економскиот факултет“, 1980 година.
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Покрај учебници Белчев пишува поезија и проза. Од поезијата се познати делата:
„Пориви“ (1962), „Бранот на југовината“ (1963). „Цар Самоил“ (1963). „Афродита“ (2000),
„Спомени“ (2004), а од проза: збирката раскази со наслов „Мирка“ (1964), „Маченици“
(1999); „Поклонение“ (2000), „Ронка македонизам вон границите на Македонија“ (1985).

Сепак вниманието на јавноста го привлекува со делата од областа на древната
македонска писменост: „Македонија четири илјадни години писменост цивилизација и
култура“ книга 1 (1993); „Македонија четири илјади години писменост цивилизација и
култура“ книга 2 (1996);

„Македонија четири илјади години писменост цивилизација и култура“, Македонија
центар на венетска цивилизација на Балканот и пошироко книга 3 (1995); „Македонија
четири илјади години писменост цивилизација и култура - Македонија центар на
современата теогонија“ книга 4 (1996); „Орфеј горпеј“ книги 1- 12, (во период од 1997до
2008).

Ташко Белчев има напишано и објавено преку стотина натписи и студии од тетралогија
Македонија девет милениуми писмена цивилизација и култура, а повеќето од нив се
објавувани во списанијата и весниците: „Македонија за иселениците“, „Македонско
сонце", „Ден“, „Вечер“, „Нова Македонија“, „Македонско време", „Јазикот во практика“,
„Македонија" весник на нашите иселеници во Мелбурн, Австралија.

Ташко Белчев почина на 8 февруари 2015 година во Скопје.
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