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СРЕДА, 28 СЕПТЕМВРИ 2016

Австралиско-македонска црковна епархија (33)

Македонските православни црковни општини во Австралија се конституирани врз
законска основа и се организирани како религиозни, национални, социјални,
хуманитарни и културно-просветни институции. За реализирање на своите активности,
црковните општини пред сѐ, имаат добиено широка поддршка од австралиската влада
и од мајката-Светиклиментовата црква. Со формирање на црковните општини во
Австрлија, во голема мера се придонесе да се подигне на повисоко рамниште и во
извесна смисла да се определи националниот идентитет на Македонците од сите
делови на Македонија. Македонските доселеници во Австралија, без разлика од кој дел
на Македонија, и со какви патни исправи се дојдени во новите средини.
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Мелбурн
Преку МПЦО, преку членување во тие духовни домови, добиваат документи што
сведочат дека се Македонци, а со тоа стекнуваат право да избираат и да бидат
избрани во црковно-општинските тела. Така, тие добиваат крштеници, венчаници,
смртовници, и други документи кои се официјални и законски пред австралиската
админситрација.
Со поголемиот прилив на емигрантите во Австралија, во последните педесетина
години, се зголеми бројот на православното население, чиј број е за неколку стотици
илјади поголем во споредба од пред Втората светска војна. Затоа има мешање на
православните со луѓе од другите религии. Сето тоа доведува до брзи промени во
општеството каде што припаѓаат и македонските православни верници. Македонската
православна црква, како и другите православни цркви што дејствуваат во Австралија,
има своја Епархија што е значајно духовно и културно просветно тело.
Таа ги штити, ги организира и ги афирмира сите македонски црковно-патриотски
интереси и потреби, овозможувајќи им на македонските доселеници од сите делови на
Македонија да ја чувствуваат националната и црковната слобода. Епархијата
обезбедува услови за сѐ поголема афирмација на целокупното културно наследство и
современиот напредок на македонскиот народ. Тоа е потврдено и од австралиската
влада, која Македонците ги смета за одделен народ со свој национален идентитет и со
големи заслуги за културниот развој и на другите народи и претставува жив мост за
пријателските односи меѓу Македонија и Австралија.

Првиот поглавар на МПЦ –Доситеј и првиот надлежен на Епархијата –Кирил
Според делото на авторот на овие редови „Македонските православни црковни
општини во Австралија, Канада и САД“, „Нова Македонија“ 1991 година, Австралискомакедонската црковна епархија е формирана со одлука на Светиот архиерејски синод
на МПЦ со цел да ги продлабочи врските и да ја јакне љубовта меѓу македонсктие
доселеници во Австралија со Татковината и со Црквата. Во почетокот беше заедничка
за САД, Канада и Австралија, како Американско-канадска - австралиска црковна
епархија, кога во 1969 година, за прв архиереј на заедничката епархија беше избран
митрополитот г. Кирил. Од есента 1981 година, за архиереј на австралиската епархија
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е избран митрополитот г. Тимотеј, во која меѓу другите, потпретседатели биле
познатите исленици: Васил Мојанов, Ристо Алтин, Коста Радин, Ванчо Неделковски и
други. Од 1995 година, надлежен архиереј за Австралиската епархија беше избран
митрополитот Петар, (денес, и за жал или за среќа во Австралија има две епахии:
Австралиско-новозеландска и Сиднејско- австралиска епархија).
Седиштето на Австралиската епархија се наоѓа во Мелбурн во државата Викторија,
каде што постојано има архиерејски заменик. Меѓу нив биле тогашниот повардарски
митрополит Михаил, кој потоа беше поглавар на Македонската православна црква; а
потоа свештениците Методија Лазаревски и Ѓорѓија Кацарски, Раде Атанасовски,
Спасе Стефановски, и многу други кои заедно со членовите на црковните општини
играат огромна улога во афирмирањето на црквата и нацијата.
Инаку, Австралиско-македонската црковна епархија, треба да одржува епархиски
собранија секоја втора година. Првото епархиско собрание се одржа во 1971 година.
Епархиските собранија ги сочинуваат претседателите на црковните општини заедно со
свештениците, потоа се избира епархиски управен одбор, како и други одбори и
комисии кои ја кординираат работата на епархијата. Австралиската епархија ја
сочинуваат сите црковни општини, цркви и манастири преку кои Македонците излегоа
од тесните рамки на дејствување и се афирмирани како важна етничка група со богат
општествено-црковен живот.

Тие не се повеќе онаа аморфна маса на луѓе без национален идентитет од кој под
притисок или од заблуда, или од нечиј интерес, и во Австралија од Македонците
правеа „Грци“, „Бугари“ или „Срби“. Напротив, денес Македонците во Австралија, а и
пред светската јавност, со гордост ја истакнуваат својата македонска припадност.
Уште повеќе, благодарение на улогата на македонските општини, цркви и манастири, и
позитивно ориентираното македонско свештенство, македонсктие иселеници во
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рамките на Австралиско-македонската епархија, со голем ентузијазам и полет ги
одржуваат црковните и народните традиции, фолклорот, јазикот, обичаите, минатото и
сегашноста на нивната татковина Македонија.
При тоа, македонската црква е мошне ценета од австралиското општество, пред сѐ,
заради резултатите што македонските иселеници ги достигнуваат во работата, а и
заради нивниот однос и висок степен на лојалност кон новата татковина – демократска
мултикултурна Австралија.
Крај

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
slavekatin@gmail.com
www.slavekatin.com
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СРЕДА, 21 СЕПТЕМВРИ 2016

МПЦ „Свети Јован Крстител“ во Џилонг –
македонски духовен центар (32)

ОД ЖИВОТОТ И АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Градот Џилонг, кој се наоѓа на осумдесетина километри југозападно од метрополата
Мелбурн, е еден од значајните индустриски центри и морско пристаниште на државата
Викторија. Распространет по должината на Филиповиот залив, се чини, како да се
сокрил од струењата што доаѓаат од Тасманија. Затоа, Џилонг претставува пријатно
место за живеење и работа, а во исто време, е и центар на автомобилската индустрија.
Во фабриката за автомобили „Форд“, една од најголемите на тие простори, се
вработени околу 90% од работноспособните граѓани на Џилонг, меѓу кои и голем број
Македонците од сите делови на Македонија.
Во градот што брои близу двеста илјади жители, се населени околу 400 македонски
семејства, претежно од битолскиот крај. Нив најмногу ги има од селото Драгош,
Битолско, околу 70 семејства, затоа често се вели дека Драгош се преселил во Џилонг.
Исто така, таму живеат поголем број семејства од селата Лажец, Велушина, Бистрица,
Граешница и други села под Пелистер, неколку семејства од Преспа, од Вевчани и
други охридско-струшки села, како и од Прилепско. Тие сите се здружени и
претставуваат едно големо македонско семејство, се помагаат и во добро и во зло, ги
зачуале старите македонски обичаи, навики и традиции, и претставуваат пример на
заедничко живеење меѓу етничките групи на тие далечни простори на петтиот
континент.
До Втората светска војна, бројот на Македонците во Џилонг бил многу мал. Меѓутоа, со
либерализацијата на законите за одење во странство и во екот на познатите
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миграциони движења во Македонија, се „отвори“ канал меѓу бројните села под
Пелистар и Џилонг, каде што лесно можеше да се најде вработување. Покрај работата,
Македонците почнаа богат културно-просветен и заеднички живот, се организраат
забави, пикници и други активности. Особено силно влијание имаше развиениот
црковен живот во Мелбурн кој уследи посета на делегација на Македонската
православна црква на чело со надлежниот архиереј, митрополитот Кирил. Така, меѓу
тие честити Македонци се јави силна желба за формирање и изградба на свој
македонски православен храм.

Џилонг
Почнаа акции за собирање средства, а во септември 1977 година, македонските
доселеници, преку црковниот иницијативен одбор се обратија до Светиот синод на
МПЦ со барање да бидат примени во крилата на Светиклиментовата црква. Беше
доставено барањето и правилник на црквата, информирајќи дека црковниот одбор е
сопственик на плац каде што може да се изгради црква и културен дом. На тоа,
Синодот, со акт бр. 445/77 го удоволи нивниото барање и ја регистрира новата црковна
општина под име „Свети Јован Крстител“.
Меѓу првите и најзначајни активисти, донатори и општественици во оваа црковна
општина се секако: Јован (Џони) Ангеловски, првиот претседател и најголемиот
донатор и основач на црквата, потоа Цветко Илиевски и Миле Стојановски, кои беа
прогласени за доживотни членови, а големи заслуги имаат и Томи Димовски, Илија
Николовски, Димитар Ангеловски, Јосиф Пачовски, свештениците Ѓорѓи Кацарски и
Чедомир Илиевски и многу други активисти кои вложија и средства и труд во тој
македонски храм и културно-просветен центар во Џилонг.
Еден од најзначајните датуми во оваа црковна општина е 15 јануари 1978 година, кога
надлежниот архиереј на Австралиската епархија, г. Кирил, во сослужение со неколку
свешетеници и бројни иселеници и претставници на австралиското општество го
положи и го освети камен-темелникот на новата црква „Свети Јован Крстител“.
Тоа беше пресвртница во животот на македонсктие иселеници; се спроведе акија за
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собирање парични средства, дојде до вистинско заедничко живеење и формирање на
секции во кои покрај другите биле: Љуба Илиевска, Цена Куконовска и Вента Пачовска.
Особена активност пројави Женската секција, која е и најактивна, како и одборот за
изградба на црквата.
Црквата беше осветена од надлежниот архиереј Кирил. Чинот на осветувањето беше
настан за себе и траен спомен за Македонците. Беше отслужена првата богослужба во
црквата на македонски јазик, со што почна нов црковен живот и нова страница во
историјата на македонските доселеници во Џилонг.
Македонската православна црква „Свети Јован Крстител“ е убава градба во која покрај
храмот има и други простории, како и сала за организирање собири и други
манифестации. Во просториите на црквата, покрај религиозниот живот се одвиваат
голем број активности.

Така, таму со успех работи црковно училиште, каде се учи мајчин македонски јазик,
историја, религија и географија, КУД „Бисер“, оркестарот „Галеб“, Македонскиот радио
час, библиотеката и други секции кои развиваат широка активност во македонската
колонија. Во овој долг период се промениле поголем број управи на црквата, меѓу кои и
свештениците Чедомир Илиевски и Стојче Ристовски, кои заедно со генерациите до
денес, придонеле Македонската православна црква „Свети Јован Крстител“ да биде
уште едно место и македонско катче во Австралија. Во него, на широко се изразува
достоинството на македонската самобитност, цивилизација и култура, како и
претставува израз на севкупните достигнувања на Македонците во Џилонг.
Продолжува

10
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СРЕДА, 14 СЕПТЕМВРИ 2016

Македонската православна црква „Свети
Димитрија Солунски„ во Мелбурн (31)

ОД ЖИВОТОТ И АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Мелбурн, бисерот на државата Викторија и еден од светските метрополи е центар и за
македонските доселени. Таму, на тие простори, во тој индустриски, културен и
административен центар на Викторија, Македонци од Егејска Македонија се доселиле
уште во дваесетите години на минатиот век, на почетокот нивниот број бил многу мал,
а потоа тој постојано се зголемува.
Рапидно зголемување на македонската популација се јавува по Втората светска војна,
особено по Граѓанската војна во Грција и егзодусот на Македонците од Беломорска
Македонија. Затоа денес се претпоставува дека во Мелбурн и околината живеат околу
50 илјади Македонци од сите делови на разделена Македонија. Меѓутоа, најбројни се
од Битолско-Леринскиот дел, потоа од Костурско, Преспанско, Охридско, Прилепско,
Скопско и од други делови на Македонија.
Првите организирани собирања на македонските доселеници во метрополата Мелбурн
започнале меѓу двете светски војни. Така, уште во 1936 година е организиран првиот
пикник, на кој учествувале бројни иселеници, а во 1944 година во Мелбурн е одржана
Првата сојузна конференција на МАНС (Македонско-австралиски народен сојуз).
Денес во Мелбурн, во демократска Австралија има десетина македонски православни
цркви и црковни општини и манастира, стотина селски друштва, македонски културноуметнички друштва, секции, македонски училишста, здрженија, асоцијации, таму се
слуша македонскиот збор, песната и орото на етничкото радио, се печатат значајни
македонски етнички гласила, со што Македонсците се чувствуваат како во Македонија.
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Еден од значајните духовно-национални, културни и просветни центри е, секако
Македонската православна црква „Свети Димитрија Солунски“ во Спрингвел, северно
предградие на Мелбурн. Црквата е израз на љубовта на Македонците кон
Светиклиментовата православна црква и плод на заедничките сили на голем број
ентузијасти и донатори кои своите сктивности ги крунисаа со купување на зградата за
црковен храм.
Уницијативата за формирање на ова црковна општина датира од 1982 година, кога и се
спроведе акција за собирање средства за купување на една готова црква што и
припаѓање на Српската православна црква и која е преуредена во православна
македонска црква.
На крајот од 1973 година овој храм е регистриран пред австралиските власти како
Македонска православна црква „Свети Димитрија Солунски“ – Спринвел. Меѓу првите
иницијатори и и членови на управата беа Јанко Георгиевски, кој е и прв претседател,
Тони Трајчевски, потпретседател, Ламбе Стефанов, секретар, Илија Кузевски, заменик
секретар, Слободан Николовски, благајник, како и членовите: Наумче Тасевски,
Александар Јовановски, Симеон Трифунов, Васил Милевски, Спасе Ристевски, Младен
Димевски, Јордан Иванов, Тодор блажевски, Борис Петковски, Драгутин Величковски и
други.
Стариот објект на црквата „Свети Димитрија Солунски“ беше мала по простор, но
голема како собиралиште на Македонците. Таа имаше храм помошни простории за
училиштето, сала за неколку стотини посетители, голем паркинг и простор за
одржување пикници и други манифестации.
Во јануари 1986 година, црквата „Свети Димитрија Солунски“ ја освети митрополитот
Тимотеј во текот на неговиот престој и црковна визитација во Австралија. На овој
значаен датум за Македонците и за македонската православна црква се собраа бројни
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иселеници од метрополата, свештеници пријатели на Македонците и претставници на
автралиското општество. По повод осветувањето на црквата тогашниот премиер на
Австалија г. Р. Хоук ја испрати следната порака:
„Со големо задоволство ја испраќам пораката до сите присутни на свеченоста по
повод осветувањето на Македонската православна црква „Свети Димитрија
Солунски“. Политиката на Владата на културен план е целосно да ги поддржува
напорите на сите етнички групи за зачувување и негување на нивните рамноправни
јазици и културни традиции. Тие треба да создаваат вистинско прогресивно и
карактеристично општество, во кое сите групи ќе имаат исти права, должности и
можности за живот и работа во Австралија. Вашето дејствување во повеќе свери
птидонесува за зголемување на напредокот на оваа земја, а вашите културни
традиции и духот за заедништво се многу ценети и претставуваат голем
придонес во севкупниот национален живот“, се вели во пораката на премиерот Хоук.

Иконостасот на црквата „Свети Димитрија“
Денес црквата „Свети Димитрија Солунски“ има нов современ објект, кој со својата
архитектура привлекува и одушевува. Во него има храм и други помошни простории
кои се неопходни за активностите на црковното и културното живеење на македонските
иселеници. Посебен интерст зво оваа црква привлекува иконостасот кој е во
македонски стил и претставува убав пример на зографисан македонски православен
храм во кој доаѓа до израз духовноста на христијанската религија.
Во црквата „Свети Димитрија Солунски“ се одвиваат голем број активности кои
заслужуваат посебно внимание. Притоа, треба да се нагласи дека во состав на цтквата
покрај Управата со успех работи Женската секција, играорната група. неделното
училиште и други секции. Во овој културно-просветен и национален дом младите
македонски генерации имаат посебни перспективи за зачувување на своите дедовски
традиции, обичаи и културни вредности. Затоа со право се вели дека црквата „Свети
Димитрија Солунски“ претставува вистинско собиралиште на македонските иселеници
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од Спрингвел.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
slavekatin@gmail.com
www.slavekatin.co
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СРЕДА, 07 СЕПТЕМВРИ 2016

МПЦ „Свети Никола„– значаен црковен храм во
Мелбурн (30)

ОД ЖИВОТОТ И АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Мелбурн е австралиски светска метропола и главен град на државата Викторија.
Поради извондредната географска положба, на тие простори живеело бројно
домородно население, а од 1835 година, градот е формиран како значајно место на
државата Викторија. Неговата важност беше особоено изразена кога во периодот од
1901 до 1927 година, односно до конституирањето на државниот центар Канбера,
Мелбурн беше главен град на Викторија и на Австралија.
Овој привлечен неколкумилионски град е значаен економски, културен,
административен и спортски центар. Уште во 1854 година, во него е формиран
универзитетот Ла Троб, на кој добиле високо образование голем број Македонци. Тој
претставува еден од најзначајните образовни институции во Австралија, покрај тоа, во
Мелбурн има бројни музеи, галерии, олимписки стадион, пристаниште, железнички
јазол, голем број фабрики и други објекти. Таму, во поширокото градско подрачје се
формирани 12 македонски православни црковни општини и манастири. Една од тие
македонски светилишта е МПЦО „Свети Никола“ во Престон, која е трет духовнопросветен дом на тие простори на петтиот континент.
Според некои податоци во Престон, во Резервоар, во Томастаун, во Ајванхоу и во
други блиски ерии, живеат околу триесетина илјади Македонци, додека во поширокото
подрачје на Мелбурн нивниот број достигнува над 50.000. Бројот на Македонците на
тие простори беше мал во минатото, меѓутоа, тој број се зголеми по војната, и од 50-те
до 70-те години на минатиот век. Нив ги има од сите делови на Македонија, од
Пелагонија, од Битола, од Леринско, Прилепско, Преспанско, Охридско, Струшко,
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Демирхисарско, но, најбројни се од потпелистерските села и од Битола.

Поглаварот на МПЦ Доситеј
Македонците од Престон и од околните места претежно се вработени во фабрики, а
има и сопственици на фирми, различни бизниси, и вработени во австралиската
администација, во училиштата и во други институции. На тие демократски простори на
Австралија, човек се чувствува како да е во Македонија. Насекаде се среќаваат
Македонци, а покрај англискиот, се зборува и македонскиот јазик.
Тука повеќе години се печати весникот „Австралиско-македонски неделник“, едно од
најзачајните и најтиражни етнички гласила во Мелбурн, околу кое се собрани поголем
број интелектуалци од македонско потекло, особено оние од организацијата „ФОМАВ“
(Федерација на македонските асоцијации во Викторија), кои ги почитуваат и ги користат
демократските права и слободи во Австралија, и се борат за вистината на
македонските иселеници и на македонскиот народ во целина.
Исто така, овој дел од Мелбурн е центар на македонски училишта, фолклорни групи,
фудбалски клубови и други асоцијации, кои придонесуваат за збогатување на
активностите што значат живот на македонските доселеници во новата средина.
Според делото на авторот на овие редови „Македонските православни црковни
општини во Австралија, Канада и САД“, „Нова Македонија“ 1991 година, меѓу
назнајчајните активности на Македонците во Престон е, секако, формирањето на
македонската православна општина „Свети Никола“, чија иницијатива се јави во 1971
година, речиси идентично со инцијативата за организирање на црква во општината во
Јаравил, што се наоѓа на другата страна од Мелбурн.
Така, група Македонци, меѓу кои: Ѓорѓи Писевски, Борис Лозановски, Ѓорѓи
Јанакиевски, Живко Стојановски, Пеце Степановски, Миле Попов, Драган Гаштевски и
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други познати и признати доселеници од многу делови на Македонија, ја поведоа
иницијативата за изградба на црква. Со средствата подарени од членовите на Одборот
и од другите иселеници, во 1976 година е купено поголемо куќно место во Престон. На
тоа македонско катче е извршено проширување и адаптирање на црквата, која од
почетокот ги задоволуваше потребите на македонските верници. Меѓутоа, бројот на
Македонците постојано се зголемува, затоа, се оствари желбата со проширување на
објектот на црквата и изградба на соодветни простории за културно-просветна дејност
на младите генерации на македонските иселеници.
Еден од најсветлите датуми на црковната општина „Св. Никола“ е 5-ти феврурари 1978
година, кога е извршено осветувањето на храмот. Тој свечен чин го изврши првиот
поглавар на Македонската православна црква, неговото блаженство г.г. Доситеј во
сослужение со тогашниот надлежен архиереј за Австралиската епархија, митрополитот
г. Кирил, како и во сослужение на сите свештеници на епархијата, а пред околу 5.000
верници, а во присуство на тогашниот лидер на Лабуристичката партија г-динот Витлем
и други претставници на австралиската влада и на општеството.

Активностите во црквата почнаа со силен жар. Така, во првите шест месеци од
свеченото отворање на црквата беа крстени 75 новороденчиња, а беа извршени 15
венчавки. За прв претседател беше озбран истакнатиот иселеник Ѓорѓи Писевски. А
Јонче Петревски, кој подоцна беше еден од најактивните и повеќепати претседател,
заедно со Миле Панов беа потпретседатели. За прв парохиски свештеник беше
назначен протоереј Радослав Атанасовски, а по него, парохиски свештеник беше
Атанас Станковски.
Македонската православна црковна општина „Свети Никола“ е сопственик на цел кварт
и на неколку куќи. Во состав на црквата, со успех работи КУЦ „11 Октомври“, кој е
носител на поголем број активности. Во него членуваат повеќе стотини членови од
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сите возрасти, настапувајќи на бројни национални и етнички манифестации во
Австралија, а биле гости и во Република Македонија.
Исто така, во состав на црквата, со успех работи македонското училиште „Стив
Наумов“ кое е место на собирање и организирано живеење. Потоа, значајни се
Женската секција, Литературното друштво, Културно-просветниот одбор и други форми
на собирање во кои учествуваат брони македонски иселеници кои организираат
пикници, вечеринки и други манифестации. Во овој долг период се промениле поголем
број истакнати иселеници кои биле во управата на црквата и во други одбори и секции
кои придонесуваат Македонците во Мелбурн да бидат дел од националниот мозаик на
демократското австралиско општество.
За жал, објектот на „Свети Никола“ во Престон беше опожарен на 30 јануари 2016
година. Штетата е голема и на материјално и на духовно поле. Затоа, нека тоа биде
поука за внимание кон верските објекти и љубов кон Бога и за другите македонски
црковни општини ширум светот.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
slavekatin@gmail.com
www.slavekatin.com
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СРЕДА, 31 АВГУСТ 2016

„Свети Пророк Илија“ во Фуцкрај – втора МПЦО
во Мелбурн (29)

ОД ЖИВОТОТ И АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Мелбурн, главниот град на државата Викторија е втор по големина економски,
културен, политички и административен центар во Австралија, веднаш по неговиот
вечен ривал Сиднеј. Често Мелбурн го вбројуваат меѓу најзначајните центри на
автимобилската индустрија, спортска мека и град бисер од другата страна на
Екваторот. Таа над четиримилионска метропола, сместена на југоисточната страна на
петтиот континент во Филиповиот залив како да се скрила зад Тасманија од каде што
доаѓаат струењата на Тихиот и Јужниот Океан. Градот е лоциран по полжината на
реката Јара која со своите безбројни меандри го прави привлечен за живеење и за
работа.
Во тој конгломерат на народи, нации, етнички групи и домородно население живеат
неколку илјади Македонци од сите делови на етничка Македонија.Според некои
неофицијални податоци во поширокото градско подрачје на Мелбурн живеат околу
педесет илјади, од кои најбројни се од Леринско, Битолско, Костурско., од Преспа,
Охридско, Прилепско и други делови на Македонија.
Во Мелбурн во 1960 година Македонците, претежно од егејскиот дел на Македонија, ја
изградија првата Македонска православна општина „Свети Ѓорѓи“, а потоа беа
формирани МПЦО „Свети Илија“ во Фуцкрај, „Свети Никола“ во Фицрој, „Свети
Димитрија“ во Спринвел, дбата манастира „Свети Климент Охридски“ во Кинг Лејк,
„Свети Наум„ во Риклин, и „Успение на Пресцета Богородица„ во Сиднхам, како и
„Раѓање на Пресвета Богородица“ во Сиденхам,манастирот „Свети Прохор Пчињски 20

Мелбурн, Донибрук, „Света Злата Мегленска“ во Мелбурн, Хоперс Кросинг, „Свети
Наум Охридски – Мелбурн, Роклин, „Света Петка“ Мил Парк – Мелбурн.
Авторот на овие текстови Славе Николовски - Катин не ги дели македонските
православни општини, цркви и манастири по составот на сегашните две епархии
Австралиско-новозеландска и Сиднејдко-австралиска епархија, туку според неговот
дело „Македоските православни црковни општини во Австралија, Канада и САД, „Нова
Македонија“, 1991 година и според распоредот на Светиот синод на МПЦ во тој
период.

Според делото на авторт на овие редови, еден од значајните духовни, национални и
културно-просветни центри за Македонците во Мелбурн е, секако МПЦО „Свети Проток
Илија“ во Фуцкрај. Таа е втора општина македонските доселеници во Мелбурн,
сместена на западната страна на градскиот центар, во месноста Јаравил, каде што е
концентрирано македонско иселеништво од околу дваесеттина илјади, кое дошло
претежно од подпелистерските села и од селата во етничка Пелагонија, а ги има и од
преспанско-охридскиот регион и од руги места од Републиката.
Изградбата на оваа македонска православна црковна општина беше резултат во тие
години на оддалеченоста на црковната општина „Свети Ѓорѓи“ и големиот прилв на
доселеници во Фуцкрај. Затоа, уште во 1971 година е формиран Иницијативен одбор
за организирање на МПЦО „Свети Пророк Илија“. Во одборот влегоја голем број
истакнати иселеници од македонско потекло, особено од битолско-прилепскиот крај,
меѓу кои беа: Илија Милошевски, Цветан Велјановски, Томе Дервишовски, Борис
Трајков, Веле и Војо Божиновски, Перо Ѓорчевски, Коле Најдовски, свештеникот
Методија Лазаревски и многу други верници и патриоти кои вложија и труд и средства
за тој македонски храм.
За кус период се собраа парични средства и во 1974 годиа е купена една методистичка
црква, која беше оспособена за богослужби на православните Македонци, а на која на
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26 декември 1974 година е извржено таканаречено- мако осветување. За прв
парохиски свештеник беше назначен познатиотцрковен мисионер Методија
Лазаревски, потоа долги години со успех ја вршеше таа одговорна должност
протоерејот Ѓорѓи Кацарски, кој беше и архиерејски заменик за Австралија, а по него
дојде свештеникот Ефтим Бетински.
Се чини еден од најзначајните датуми за оваа црковна општина ќе остане 2 мај 1976
година, кога надлежниот архиереј на тогашната Австралиско-македонска епархија,
митрополитот Кирил, во сослужение на повеќе македонски свештеници, неколку илјади
посетители и многу гости од австралиското општество и Владата на Австралија ја
освети црква, со што почна со работа уште едно македонско светилиште во Мелбурн.
Стариот храм на црквата „Свети Илија“ кој беше опожарен беше од тврд материјал и
претставуваше убава архитектура. Иконите беа дело на македонски мајстори и голем
број од нив беа подарок од македонските доселеници. Таа, покрај храмот се состоеше
од добро уредени две сали, кујна и други помошни простории. Како придружни објекти
беа двете згради до црквата, од кои едната беше дом за свештениците, а другата,
заедно другите црковни простории служеја за неделното училиште за македонски јазик
„Гоце Делчев“. Во минатото општината беше сопственик на три станбени згради, но
подоцна тие беа продадени и средствата се искористени за изградба на Македонскиот
дом во Саншајн.

КУД „Илинден“
Во состав на црковната општина со успех работи КУД „Илинден“, во кое членуваат
голем број ентузијасти и вљубеници во македонското оро и песна. Друштвото
гостувало во сите македонски колонии, на етнички и други манифестации низ цела
Австралија, а неколку пати гостувало во Република Македонија. Исто така и
дополнителното македонско училиште има значајно место во образовните процеси,
потоа фудбалскиот клуб „Вардар“, женската и другите секции.
Голем успех на црковната управа, членовите на црквата и пријателите на Македонците
е, секако е изградбата на Македонскиот центар „Саншајн“. Темелите за центарот се
осветени во 1988 година, од надлежниот архиереј митрополитот Тимотеј, а во
22

присуство на голем брок Македонци и гости. Центарот се наоѓа на македонска земја од
4 хектари и претставува место за собирање, другарување и рекреација. Овој убав
македонски дом во Мелбурн има околу две илјади квадратни метри корисна површина .
Во него има голема сала, две помали сали, библиотека и помошни простории. Таму се
одржуваат приредби, игранји, вечеринки и други манифестации што значат живот за
македонските доселени на тој дел од демократска Австралија.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
slavekatin@gmail.com
www.slavekatin.com
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СРЕДА, 24 АВГУСТ 2016

Разделебите меѓу македонските православни
цркви „Свети Никола“ во Перт (28)

ОД ЖИВОТОТ И АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Македонските православни црковни општини (МПЦО) во Австралија се конституирани
врз законска основа и се организирани како религиозни, национални, социјални,
хуманитарни и културно-просветни институции. За реализација на своите активности
црковните општини, пред се‘, имаат добиено широка поддршка од Австалиската влада
и од мајката – Светиклиментова православна црква во Македонија.
Со формирањето на црковните општини во Австралија, во голема мера се придонесе
да се подигне на повисоко рамниште и во извесна смисла да се определи
националниот идентитет на Македонците што живеат вон границите на етничка
Македонија. Македонските доселеници во Австралија, без разлика од кој дел на
Македонија се и со какви патни исправи се дојдени во новите средини, преку МПЦО
добиваат документи што сведочат дека се Македонци, а со тоа стекнуваат право да
избираат и да бидат избрани во црковно-општинските тела.
Така, тие добиваат крштеници, венчаници, умреници и други документи кои се
официјални и законски пред австралиската и македонската администрација, со што
само ја продлабочуваат љубовта кон Македонија и кон втората татковина Австралија.
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Перт
Таков е случајот со Македонците во Перт, главнот град на Западна Австралија и трет
по големина економски и културен центар на Австралија, по Сиднеј и Мелбурн.
Многумина Перт го вбројуваат во најубавите градови во светот и често го нарекуваат
бисер на Австралија. За тоа се уверивме при нашата посета на овој велеград. Тој
станува милионска метропола, сместен на утоката на реката Сван и распослан
десетици километри по должината на Индискиот Океан. Во ова значајно австралиско
пристаниште, кадешто традиционално се одгледуваат цвеќиња и зеленило, живеат
неколку десетици илјади дојденци од етничка Македонија. Нив ги има од сите краишта
на Македонија, но најбројни се од Костурско, Леринско, Битолско, Прилепско,
Охридско, Воденско, Преспанско, Скопско...
Првите Македонци дошле во Перт во дваесеттите години од минатиот век. Тие
претежо биле од БеломорскаМакедонија и својот нов живот во ,,ветената земја“ го
почнале како фармери, чистејќи ја шумата за да направат плодни површини, особено
за градинарски култури со кои се занимавале во „стариот крај“- во Македонија.
Покрај Перт Македонците заминувале за Менџимап, каде најбројни се од Нерет, од
Бапчор, од Турије и други села од Костурско и од Леринско, како и од селата под
легендарната планина Вич, дојдени овде уште пред 1925 година. Се смета дека
Македонците први го пренеле тутунот како култура во овој дел на Австралија. Тие
останале во новиот свет, но не ја заборавиле родната земја - Македонија. Незаборавот
го изразувале и го изразуваат со организирано собирање, другарување, заедничко
живеење и чување на македонските традиции при што го зачувале својот идентитет,
традиција, културата, јазикот, верата и обичаите од родниот крај - Македонија.
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Првиот Македонскиот центаро во Перт, Лерин
Организираното живеење кај Македонците од Перт и околните места се јавило уште
пред Втората светска војна. Така, според пишаните документи, на 18 септември 1941
година е формарно прогресивното македонско друштво ,,Единство“, чиј организатори
биле Нуме Шарин, по потекло од селото Бапчор, Костурско, Јован Пизарков од Костур,
Павле Ќосев од Турије и Коле Караџа од Д’мбени. Тоа развило жива дејност сред
македонските иселеници, а по војната бројот на членовите се зголемувал и се
спроведувале акции дури и за собирање средства за изградба на болницата во Скопје.
Ова друштво, заедно со друштвата ,,Нова Македонија“ од Џералдтон и ,,Слобода“ од
Менџимап, беше основа за формирањето на Македонско-австралискиот народен сојуз
(МАНС), кој почна во иселеништвото да го печати првиот весник на македонски мајчин
јазик ,,Македонска искра“, што за многумина кои не го владееја англискиот јазик ова
информативно гласило за нив беше еден вид прозорец кон светот.
Како резултат на силниот патриотски дух и приврзаноста кон родната земја –
Македонија, уште во 1962 година Македонците во Перт, по примерот на Македонците
во Мелбурн, покренаа иницијатива за формирање на македонска црковна општина.
Притоа беше купено место на аголот на улиците ,,Алберт“ и ,,Кеили“, со цел во
почетокот да изградат културен центар, а потоа и општина. Така, донесена е одлука
истата зграда да биде наменета и за дом и за црква.
За успехот на овој потфат се заслужни голем број иселеници, меѓу кои посебно место
им припаѓа на: Мита Мијас, Трпче Пејов, Коста Капинков, Коста Ангелов, Сем Кристи,
Томе Миовски, Ване Цигурев, Ване Боршов и многу други донатори и патриоти.
Центарот, заедно со црквата го доби името ,,Св. Никола“ и е втор македонски дом во
Австралија, а за прв свештеник беше поставен почитуваниот прота Спасе
Стефановски. Инаку, во оваа македонска општина за првпат богослужба на мајчин
македонки јазик отслужи тогашниот црковен мисионер прота ставрофор Методи Гогов
(подоцна поглавар на МПЦ) во англиканската црква ,,Св. Ѓорѓи“. Тоа беше и
пресвртница за Македонците, од кои многумина дотогаш посетувале туѓи,
немакедонски цркви.
Македонско-австралискиот културен центар или Општината – какошто е позната, е
современа, висока, пространа и убава зграда, а е проектирана од архитектот Џон
Цугулис, Австралијанец, а по потекло од селото Бапчор, Костурско. Центарот има
пространа сала, во која се собираат над 600 луѓе и служи за одржување игранки,
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веселби, забави, потоа има бифе за точење алкохол, клуб и библиотека, а на долниот
кад е сместен духовниот храм, административните и другите простории. Овој
македонски дом, или како некои го викаат – духовно и патриотско огниште за
генерациите, е гордост на Македонците, на кој му завидуваат другите етнички
заедници кои се и побогати и побројни од македонската етничка група.

Црквата „Свети Никола“
Свеченото осветување на Центарот, односно на Општинската црква ,,Св. Никола“ беше
извршено на 6 април 1969 година од тогашниот австралиски архиереј, митрополитот
Кирил и дебарско-кичевскиот архиереј, митрополитот Методиј, во сослужение на
свештениците Спасе Стефановски, Методи Лазаревски и Ѓорѓи Кацарски. Оваа
свеченост беше збогатена со присуство на голем број истакнати личности од
австралискиот јавен живот и од околу 3.000 Македонци и нивни пријатели.
Македонската општина ја започна својата активност како сопственик на Спортскиот
центар и Домот кој е во составот на центарот. Во состав на Општината работи и
фолклорно и фудбалско друштво, женска екипа и повеќе други секции. Меѓутоа, во
изминатите години посебно место и‘ припаѓа на женската секција, која е една од
најактивните, потоа неделното училиште, радио-часот на македонски јазик, што се
емитува во составот на етничкото радио и гласилото ,,Весник“ на Општината, што
претставуваа информатори за активностите на Македонците во новата средина.
Меѓутоа, поради подвоеност на македонските доселеници во Перт, особено кај
генерациите кои доаѓаа од Република Македонија, поголем број доселеници формираа
нова црковна општина со исто име како и претходната – “Свети Никола”, нарекувајќи ја
Обединета македонска општина, што беше прифатено и од Синодот на МПЦ.
Активностите на втората црковна општина со исто име на св. Никола во Перт започнаа
во 1977 година кога беше купена една црковна зграда во која се одржуваа поголем број
активности од црковен и национален карактер. Оваа нова црква беше осветена на 12
февруари 1978 година. Осветувањето го извршија поглаварот на МПЦ г.г. Доситеј и
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митрополитот Кирил, во сослужение на бројни свештеници и присуство на илјадници
Македонци..
Во состав на црквата “Св. Никола”, која има изградено нов Македонски храм и
Македонски центар, работи друштвото “Вардар”, КУД “Илинден”, радио-час, гласилото
“Македонска мисла”, женската и други секции. Таа е голем центар за Македонците од
тој дел на Перт, со кои се гордеат иселениците.
Црквата „Свети Никола“ се карактеризира по своето архитектонско решени, меѓутоа
најповеќе е позната по живописот на фреските и иконите што претставуваат придонес
на црковното сликарство во Перт и пошироко.
Перт е место на дојденци од целиот свет. Заедно со македонските асоцијации, таму е
формирано и друштво на Ромите од Македонија што го носи името “Пралипе”
(Братство), во кое членуваат поголем број Роми од Република Македонија. Тие имаа
радио-час на ромски и на македонски како и неделно училиште во кое се изучува
ромскиот и македонскиот јазик како и историјата и географијата на Македонија.
Исто так, треба да се потенцира дека во државата Западна Австралија во градот
Менџимап се доселиле првите дојденци на тие простори кои потекнуваат од егејскиот
дел на Македонија. Нивните активности беа крунисани на 26 јануари 1989 година, кога
митрополитот Тимотеј го освети Македонскиот центар, кој е место каде Македонците ги
продолжуваат јазикот, обичаите и традициите донесени од дедовската земја.

Со назначувањето за надлежен архиереј во лицето на митрополитот Петар, името на
Епархијата е променето во Австралиско-новозеландска и се појавија поголем број
прашања и проблеми од црковно-национален, организационен план.
Инаку, изборот на владиката Петар за митрополит австралиски се случи во периодот
кога во иселеништвото во Австралија имаше силно превирање на национално, духовно
и политичко поле. Се‘ беше добро до времето кога се постави прашањето за
сопственоста на имотите на македонските православни цркви, црковни општини и
манастири во Австралија. Тогаш, за жал, Македонците на петтиот континент се
поделија на две групи. Едната ги одобри и поддржа постапките на владиката Петар, за
воспоставување целосна контрола врз имотите и средствата на црквите, како новина
во имотно-правните односи кај Македонците во дијаспората. Другата група, пак,
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формира своја асоцијација спротивна на владиката Петар, со цел да ги задржи
имотите и црквите да бидат на членството, односно на народот, на верниците.
Затоа, денес во Перт едната црква „Свети Никола“ е под јуриздикција на Сиднејско австралиската епархија на Македонската православна црква што ја раководи
митрополитот Тимотеј, другата „Свети Никола“ е под јурисдикција на Австралисконовозеландската епархија на МПЦ-Охридска архиепископија што ја раководи
митрополитот Петар. Двете, односно трите, македонски православни цркви го носат
името на свети Никола-обединувачот на Истокот и на Западот.
Ако се знае дека во Македонија во мали места, села има по десетина православни
цркви, тогаш за големиот број Македонци во Перт, сигурно се потребни и други
православни цркви, но се разбира не со исто име за да се предизвика недоразбирања
и забуни. Затоа, често се вели дека во Перт, токму со името на свети Никола се
причинети штети врз духовно-националното движење и финансиското опстојување на
македонските православни цркви и на Македонците во целина.
Затоа, ваквите недоразбирања и разделби на национално - духовно опстојување во
Перт нека бидат поука и патоказ за Македонците како во етничка Македонија така и во
дијаспората. Зошто ако ние Македонците имаме меѓусебна почит, верба и љубов,
тогаш и Господ Бог ќе не дарува со надеж за опстој на родот македонски и на библиска
Македонија.
Продолжува
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СРЕДА, 17 АВГУСТ 2016

Црквата „Свети Наум Охридски„ во Аделаид –
голем македонски национален и духовен центар
(27)

ОД ЖИВОТОТ И АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Аделајд, градот во кој живее околу милион и триста илјади жители претставува
најважен трговски, индустриски, рударски, политички, административен, културен
центар и главен град на државата Јужна Австралија. Во него, меѓу големиот број
етнички групи, свое место нашле и над десет илјади Македонци од сите делови на
Македонија. Нив ги има од Костурско, Леринско, Битолско, Прилепско, Воденско,
Охридско и од други делови на Македонски.
Првите македонски доселеници во Аделајд и во околните места биле од егејскиот дел
на Македонија и пристигнале пред осумдесетина години, а по Втората светска војна и
особено по Граѓанската војна во Грција нивниот број рапидно се зголеми. Во Аделајд е
изградена МПЦ ,,Св. Наум Охридски-Чудотворец“, која се вбројува меѓу најубавите
македонски цркви во Австралија и е дело на целиот македонски народ од Јужна
Австралија, кој сплотен, под крилата на оваа македонска православна црковна
општина, од година во година бележи сè позначајни резултати и претставува пример
како треба да се чува единството меѓу Македонците.
Почетните активности за собирање и заедничко живеење на Македонците во Аделајд
почнаа веднаш по Војната, по конституирањето на македонската Република. Така,
првата македонска вечеринка беше организирана во 1947 година, во организација на
истакнатиот сонародник Петар Јанков, на која бил направен апел за собирање помош
за подигање иселеничка болница во Скопје и за помагање на македонско-партизанско
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движење во егејскиот дел на Македонија. На оваа вечеринкка се поставени темелите
на првото македонско друштво во Аделајд, што го носеше името ,,Александар Велики“,
кое подоцна стана претхдодник на сегашната македонска црковна заедница, а која во
1957 година е регистрирана како македонска општина.

Еден од најзначајните и најсветлите датуми за оваа општина е 16 декември 1967
година кога, пред повеќе од 500 луѓе, на свечен начин е отворен Македонски народен
дом, чиј прв претседател беше Коста Папас. Потоа во просториите на Центарот беше
адаптирана капела за богослужба, каде што Македонците ги вршеа своите релгиозни
потреби, со што заживеа општината. Првата служба на македонски јазик ја отслужи
свештеникот и мисионерот Методи Гогов, кој беше и поглавар на Македонската
православна црква. За претседател на црковната општина беше избран Коста Радин,
општественик, организатор, донатор, истакнат и доблесен патриот, по потекло од
селото Вишени, Костурско, кој со својот ентузијазам, чесност и љубов кон Црквата и
македонското име стана една од најзначајните и почитувани личности во општината.
Според зборовите на многумина од оваа македонска заедница остана запишано дека
православните обичаи и обреди Македонците ги вршеле во другите православните
цркви, таму кадешто ќе стигнеле. Тешко им било што немале црква и свој свештеник,
но, сепак, не заборавиле дека се православни
Македонци – нивните деца ги крштевале и венчавале православни свештеници од
други христијански цркви.
Меѓутоа, во 1967 и 1968 година, направија дом кој беше нивен културно-просветен
центар. Желбата им беше да имат и македонска православна црква, па во 1969 гдоина
го добија и прв македонски свештеник и, по неговото доаѓање, направила мала црква.
Тоа беше привремено решение, бидејќи црквата била мала за да ги задоволи на
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нивните потреби.

Во почетното организирање, покрај Коста Ради, голем придонес имаат и првите
организатори и активисти, меѓу кои: Ристо Јанков, Димитар Давитков, Пандил Филипов,
Коста Киоцев, Вангел Крситу, Милан Таневски, Александар Глувчес, Михајло Узунов,
Џек Крис, како и првиот свештеник Ѓорѓи Кацарски кој со својата неуморна црковна и
културно-просветна дејност остави длабоки траги во развојот на општината, која
наскоро ќе прослави педесет години од своето формирање.
За историјата на Македонците во Австралија, особено за Аделајд, 29 април 1984
година, ќе стане забележан со големи и светли букви. На тој ден, митрополитот
австралиско-македонски Тимотеј, во сослужение со македонски свештеници, а во
присуство на голем број Македонци и нивни пријатели од австралиското општество и
од владата и Републиката, ја освети новата црковна зграда на ,,Свeти Наум Охридски“.
Овој духовен и кулурно-просветен храм се вбројува меѓу најубавите во Австралија.
Црквата ја проектираше архитектот од македонското потекло Џим Петре, по углед на
,,Свети Наум Охридски“, што се наоѓа на брегот на Охридското Езеро. Фреските во
црквата се дело на македонскиот уметник од Аделајд, Перо Бождаровски, а голем број
икони се насликани и од академскиот сликар Спасе Спировски.
Во овој долг период на активности, во состав на црквата дејствувале женската секција,
Фолклорната група ,,Билјана“, фудбалскиот клуб, КУД ,,Македнија“, библиотеката и
радио-часот. За одбележување е и печатењето на списанијата ,,Исрка“ и ,,Панорама“
чии главен и одговорен уредник е познатиот општественик, адвокатот Мајкл Радин кој,
заедно со група интелектуалци и вљубеници во македонскиот збор, како што се: Трајче
Милошевски, Вангел Костовски, Илија Костов, Пане Лазов и многу други, ја афирмираа
македонската нација во австралиското општество.
Во период од педесетина години плеада Македонци буле во управата на црквата со
различни мандати, меѓу нив биле и: Трајче Милошевски, Џим Миланков, Милан
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Таневски, Атанас Пулевски, Коле Папучковски, Иљо Костов, Томе Богданов, Коста
Радин, Пандил Филипов, Ристо Јанков, Гоше Митев и и многу други истакнати
иселеници, заедно со бројни свештеникот, меѓу кои Ѓорѓи Кацарски, Јордан Тасев и
други, придонеле Македонците во Јужна Австралија да бидат значаен дел од
мултикултурното австралиско општество.

Македонскта православна општина „Свети Наум Охридски“ која е прва во Аделајд и
трета во Австралија е под јурисдикција на Сиднејско-австралиската епархија на
Македонската православна црква – Охридска архиепископијашто ја раководи
митрополитот Тимотеј. Меѓутоа, и во Аделајд дојде до разделување на македонското
духовно ткиво. Нема да коментираме дали тоа е позитивно или негативно за сегашните
и особено за идните македонски генерации. Но, за жал, тоа се случи со изградбата на
црквата „Св. Богородица Пречиста“ во Аделајд која е под јуриздикција на Австралисконовозеландската епархија, што ја ракови владиката Петар.
Инаку, Австралиско-македонската епархија е формирана со одлука на Светиот
архиерејски синод на МПЦ со цел да ги продлабочи врските и да ја јакне љубовта меѓу
македонските иселеници во Австралија, без разлика од кој дел на Македонија
потекнуваат. Во почетокот Епархијата беше заедничка за САД, Канада и Австралија,
како Американско-канадска и австралиска црковна епархија, кога во 1969 година за прв
архиереј на Заедничката епархија беше избран митрополитот Кирил. Од 16 ноември
1995 година за нов надлежен архиереј, Светиот синод го избра митрополитот Петар.
Тој и понатаму е надлежен на Преспанско-пелагониската епархија на МПЦ како
администратор, а се именува како митрополит Австралиски.
Според зборовите на голем број Македонци од Аделаид не е спорно дека во оваа
метропола каде живеат голем број иселеници да има повеќе цркви, како сто е примерот
со Торонто, Канада, каде има четири цркви и еден манастир. Меѓутоа, македонските
православни цркви во Аделаид и насекаде во Австралија треба да бидат со отворени
порти за сите Македонци од етничка Македонија, а во нив да се шири меѓусебма љубов
и верба кон Бога со надеж за подобро утре за идните македонски генерации во
демократска Австралија.
Продолжува
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СРЕДА, 10 АВГУСТ 2016

„Св. Климент Охридски“ во Кинг Леик – прв
македонски манастир во дијаспората (26)

ОД ЖИВОТОТ И АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Нашата посета на петтиот континент беше во декември кога во Македонија беше зима,
а во Австралија имавме прекрасни топли и сунчани моменти на убавите плажи во
Мелбурн. Посетата ни‘ се совпадна со празнувањата на свети Климент Охридски –
Чудотворецот. Затоа посетата ја искористивме да се запознаеме и со други знаменити
работи на Македонците во Австралија.
Така, наша цел беше да го посетиме манастирот „Свети Климент Охридски“ – првиот
македонски манастир во дијаспората. Заедно со нашите пријатели на семејството на
Андреа Бранов од селото Буф, Леринско, се упативме кон тоа свето македонско катче,
кое се наоѓа во непосредна близина на Националниот парк на државата Викторија, на
околу осумдесет километри од Мелбурн, во месноста „Кинг Лејк“ (Кралско Езеро).
Таму разговаравме за чудата на свети Климент во Охридско-преспанскиот регион, за
што и е наречен Чудотворец, за карактеристиките на црквите во Охрид. Но посебно ги
запознам моите пријатели за животот и делото на свети Климент Охридски (840 - 27
јули 916, Охрид). Притоа нагласив дркс тој е голем македонски светец и еден од
учениците на солунските браќа светите Кирил и Методиј кој учествувал во
извршувањето на Моравската мисија. Според пишаните документи, по смртта на свети
Методиj бил истеран од Панонија од Германците и побарал спас во тогашна Бугарија.
По барање на бугарскиот цар Борис I оди во Охрид, (административно регионот во
тогашното царство бил познат како Кутмичевица) каде во 886 година ја
формира Охридската книжевна школа или попозната како „Прв словенски (македонски)
универзитет“, каде свое образование добиле 3.500 ученици. Тој е познат македонски и
словенски учител, а најповеќе е познат по градот Охрид.
Свети Климент бил и првиот епископ словенски (македонски) со титула Епископ
Велички. Затоа, во чест на светецот, во Македонија и Бугарија многу училишта, улици и
државни институции го носат неговото име. Најголемата црква во Скопје (соборниот
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храм) го носи името на свети Климент, универзитетот во Битола, Националната и
универзитетска библиотека на Македонија и голем број македонски православни цркви
во Македонија и во прекуокеанските земји САД, Канада, Австралија и Европската
Унија.
Најголемиот дел од моштите се чуваат во Македонија на Плаошник. Покрај тие на
Плаошник има мошти на свети Климент во Бигорскиот Манастир, Во Митрополијата во
Битола, Во Црква „Рождество на Пресвета Богородица“ во Скопје, во црквата „Свети
Климент Охридски“ воСкопје, во Поречкиот Манастир, во црквата на Светите
Седмочисленици во Софија (Бугарија), има дел од моштите со големина на нокт и
во Пловдив. Неговиот череп се чува во манастирот „Свети Јован Претеча“
кај Бер, Егејска Македонија. Во 70 тите години, честица од моштите е однесена и во
Рим.

Манастирот „Свети Климент Охридски“ е сместен во еден прекрасен дел од
пространата Австралија, на убаво место за одмор и рекреација. Таму на влезот
наидовме на порта од каде се отвора парче македонска земја на која е распослано
големо зелено пространство од падинки и шуми, на површина од десетина хектари. Од
левата страна на патот, недалеку од влезот, се наоѓа зградата на манастирот „Свети
Климент Охридски“.
Овој прв македонски манастир во Австралија и во светот бил осветен на 29 јануари
1978 година од првиот поглавар на Македонската православна црква архиепископот
охридски и македонски г.г. Доситеј, во сослужение на тогашниот надлежен архијереј
митрополитот Кирил и повеќе македонски свештеници во Австралија. Тоа е простор и
за други активности во природа. Се чини дека, покрај традиционалниот пикник што по
повод празникот свети Климент се одржува во декември, најголема манифестација
била „Денови на македонската култура“, што беше организирана во декември 1985
година.
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Од пишаните документи бевме информирани дека на таа многу значајна
манифестација што се одржала под покровителство на владите на државата Викторија
и на Република Македонија, се собрале повеќе од дваесет илјади посетители. Тоа
претставувало голем придонес за македонската култура и за мултикултурата на
Австралија, пред сè, за зачувувањето на културните и другите постигнувања од
областа на фолклорот, песната, религијата и обичаите на македонските доселеници.
Нашата посета на ова свето македонско катче на петтиот континент беше токму на
патрониот ден на свети Климент Охридски, кога и присуствувавме на големиот
македонски пикник. Таму вриеше како во кошница. Се чувствувавме како да сме во
Охрид, на Плаошник или на другата страна на Охридското Езеро, во Свети Наум, кога
го посетивме тој македонски храм. Во манастирот влегоа повеќе илјади посетители и
запалија свеќи поради што беше невозможно долго да се издржи во храмот. Видовме
многу подароци, дарувања и донации од страна на верниците, а македонскиот народ
на тие простори е вистински верник и поклоник на Македонската православна црква
која, далеку од својата родна земја го збрала под крилата, духовно го збогатила и му го
одржала идентитет на Македонецот.

А манастирот „Свети Климент Охридски“ е дело претежно на Македонци од егејскиот
дел на Македонија кои, за жал, се онеправдани во своите родни места на дедовската
земја. Меѓутоа, за среќа, во Австралија ги уживаат сите национални и социјални
слободи. Тоа ги поттикна да изградат македонски манастир за да ги потсетува на
Македонија.Затоа, Македонците велат дека ако Австралија е нивни завет, тогаш
Македонија е нивна неизлечива рана и непреболена болка.
Беше навечер кога се упативме кон Мелбурн. Времето беше убаво, и со автомобилот
се движевме покрај голем дел од богатиот и простран фарми. Го оставивме
манастирот „Свети Климент Охридски“, од каде понесовме убави спомени за животот и
делата на македонските доселеници и нивните поколенија во тој дек на Викторија.
37

За жал во огнената стихија која беснеше во тој дел на Австралија, во февруари 2009
година, до темели изгоре македонскиот манастир „Свети Климент Охридски“. Според
кажувањата едвај куртулило едно семејство кое живеело во манастирската куќа. За да
ги спасат двете деца, родителите ги прекриле со водени ќебиња и едвај успеале да ги
изнесат од огнените јазици, кои поради силниот ветер се ширеле со огромна брзина.
Пожарот уништил над 750 домови и повеќе од 380.000 хектари шума која ја претворил
во пепел, а посеал страв и паника во Австралија. Најзафатена била државата
Викторија, каде што живеат околу 100 илјади Македонци, од кои голем број ги изгубија
своите домови.
Прито, управата на „Свети Ѓорѓи и Пресвета Богородица“ заедно со членовите на
Македонската заедница во Австралија направија се' преку донации да се обнови
храмот на „Свети Климент Охридски”.
Денес манастирот„Свети Климент Охридски” , заедно со црквата „Св. Ѓорѓи и Света
Богородица“ се под јуриздикција на Сиднејско- австралиската епархија на
Македонската православна црква што ја раководи митрополитот Тимотеј. Мегутоа, за
ќал, со судските спорови, недоразбирањата, со нехристијанските релации на
верниците и црковниот клер во изминатите години се причинети несогледливи штети
врз духовно-националното движење и финансиското опстојување на македонските
православни цркви во Австралија и на Македонците во целина.
Продолжува
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СРЕДА, 03 АВГУСТ 2016

„Св. Ѓорѓи“ од Мелбурн - прва македонска
православна општина надвор од Македонија (25)

ОД ЖИВОТОТ И АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Македонската православна црква „Свети Ѓорѓи“ во Мелбурн, Викторија.е прва
македонска православна црква изградена надвор од Република Македонија и е дело
претежно на Македонци од егејскиот дел на Македонија. Имено, најголемиот број
Македонци во Австралија по Втората светска војна и пред тоа беа од Беломорска
Македонија доселени главно во државата Викторија.
Овој значаен и голем македонски центар се наоѓа во Престон, во еден убав дел на
градот каде денес е изградена новата црква посветена на свети Ѓорѓи и на света
Богородица. На самиот влез на центарот се извишува споменик на Гоце Делчев, кој е
откриен на 3 декември 1988 година, а под платото е распространета црквата и
културно-просветниот центар „Епинг“ кој, покрај другото има неколку сали и други
придружни простории, од кои големата сала е вистински културен храм и собиралиште,
пред се‘ на постарата генерација доселеници.
Активностите во Малбурн за изградба на македонската црква почнаа веднаш по
создавањето на Републиката. Меѓутоа, најзначаен датум за Македонците-печалбари е
секако 14 мај 1956 година, кога се одржа првиот јавен собир на кој со силен жар,
ентузијазам и љубов почна кампањата за собирање средства меѓу Македонците и
нивните пријатели и симпатизери од австралиското општество, со цел да се изгради
македонски храм, што ќе им служи на православните Македонци, кои со гордост ја
истакнуваа својата посебна национална припадност, богатиот фолкор и историјата.
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Првата црква „Свети Ѓорѓи“
Првите подготовки за црковното органзирање датираат од карјот на 1955 година и од
почетотокот на 1956 година, кога во Мелбурн, група активисти, меѓу кои беа: Ристо
Алтин, Дане Трпков, Стојан Србинов, Петре Божанин и дуги, разменија мислења и ги
разгледаа новонастанатите услови. Се дојде до заклучок дека треба да се пристапи
кон нови пошироки форми на собирање што беше една од основните цели на МАНС
при неговото основање и се донесе одлука да се формира македонска црковна
општина. Кога се разгледаа сите аспекти на таквиот чекор и на таквата ориентација,
тие излегоа пред ислениците и на низа собранија и манифестации говореа за неа и ја
објаснуваа додека таа не допре широко меѓу иселениците и не стана нивна заедничка
преокупација и акција.
Вистината за осоздавањето на македонската православна црковна општина и за
изградбата на македонскиот духовно-национален храм наиде на силен отпор кај
непријателите. Но, и покрај сè, на Илинден 1958 година, на свечен начин, а во
присуство на голем број доселеници и симпатизери, беше поставен камен-темелникот
на црквата ,,Св. Ѓорѓи“, којашто се наоѓа во Фицрој. Една година подоцна е поставена
спомен-плочата на која стои: ,,Оваа црква е изградена за потребите на македонската
православна општина“, а на 7 август 1960 година тогашниот епископ Злетовскострумички г. Наум, во сослужение на поголем број македонски свештеници, го освети
храмот на светиот великомаченик Ѓорѓи и тоа е прв храм надвор од Македонија
осветен од македонски владика.
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Овој голем настан во Мелбурн беше од извонредно значење за Македонците во
Австралија и пошироко, бидејќи црквата ,,Св. Ѓорѓи“ стана црковен и национален
темелник што ги поттикна Македонците низ светот да се зближат, да постигнуваат
подобри резултати и да се афиримираат себеси и македонската вистина во новата
средина.
Историјата на црквата ,,Св. Ѓорѓи“ е многу бурна, таа има големо значење и силно
влијание врз организирањето и работењето на, речиси, сите црковни општини во
Австралија и пошироко. Во овој долг период на постоење, активностите во црковната
општина варираа зависно од нејзината управа. Меѓутоа, паралелно со заживувањето
на црковниот живот, се преземени чекори и за развивање на културно-просветни,
спортски и други активности, бидејќи таа уште со самото формирање беше замислена
како црковно-просветна институција на македонците доселеници. Притоа, посебно
место им припаѓа на истакнатите исленици Васил Мојанов, кој беше прв претседател,
потоа на Ристо Алтин, Ванчо Неделковски, Доне Трпев, Аспро Аспров, Стојан Србинов,
Петре Божанин, Димко Колевски, Стојче Стојчев и на други истакнати активисти и од
помладата генерација, кои придонесоа за афирмација на црковната општина и на
македонските иселеници во Австралија.
Во составот на црквата започна со успех да работи Културно-просветното друштво
,,Светлост“, формирано кон крајот на 1960 година, чии членови покажаа голема љубов
кон македонската народна песна и оро со толку пати покажани и докажани квалитети
пред јавноста низ Австралија и во Македонја за време на нивните многубројни
гостувања. Исто така, во состав на црквата работи пензионерска група и други секции.
Во оваа црква во изминатиот период се извршени над 6000 крштевки, над 4000
венчавки и над 2000 се испратени во вечниот покој и мир, според обичаите и
традициите на православниот македонски народ.
Црковната општина „Свети Ѓорѓи и Света Богородица“, е добитник на престижната
награда ,, Св. Климент Охридски“. Таму, со голем успех работи Женската секција,
потоа неделното училиште на македонски мајчин јазик, фудбалскиот клуб,
библиотеката, културно-просветниот центар ,,Епинг“, кадешто се наоѓа споменикот на
Гоце Делчев. Епинг е собиралиште особено на младите, но се развиени и многу други
активности на Македонците во мултикултурна Австралија.
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Тој е прв македонски храм во дијаспората осветен од македонски владика, кој за прв
пат ја изрече светата литургија на својот мајчин македонски јазик. Овој голем настан во
Мелбурн беше од извонредно значење за Македонците во Австралија и воопшто за
Македонците во дијаспората. Црквата „Св. Ѓорѓи“ ги поттикна Македонците ширум
светот да се зближат, да градат и да црквуваат во свои духовно-национални храмови,
со што се афирмираат како посебна нација и ја шират вистината за македонскиот
народ и нивната дедовска земја – Македонија.
При нашата посета на Мелбурн бевме информирани дека, доколку се исклучат
недоразбирањата за имотно-правните и други нецрковни, немакедонски и
нехристијански односи, оваа црковна општина би претставувала средиште на најголем
број активности.
Во 2000 година овој прв Македонски национален духовен центар го прослави својот
јубилеј 40 години од формирањето. За жал, во септември 2000 година од непознати
причини новиот храм го зафати голем пожар при што беше направена голема
материјална штета. Тој е целосно реновиран, но лузната остана вечна.
Продолжува
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СРЕДА, 27 ЈУЛИ 2016

Почетоците на духовното живеење во Викторија
(24)

ОД ЖИВОТОТ И АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Во Мелбурн, во тој убав, привлечен и најзначаен административен, политички,
културен, спортски и главен град на државата Викторија, Македонците од Леринско,
Костурско, Воденско, Битолско, Преспанско, Прилепско и Охридско ае најбројни. Добро
организирани и така бројни во далечниот Мелбурн, тие имаат важна улога во
општественото и во културното живеење и се многу значаен дел на тој
многунационален мултикултурен мозаик на Австралија.
Во текот на нашиот престој во Мелбурн ги посетивме македонските православни цркви
и манастири, македонските друштва и бријни други асоцијации. Тие сите се еден вид
национален темелник што ги поттикнуваат Македонците да се зближат, да
постигнуваат подобри резултати на сите полиња од животот, а во исто време и да се
афирмираат себе си и македонската вистина во новата средина.
Често се вели дека таму каде што живее еден народ, без разлика дали тоа е на
дедовскиот праг, покрај вековното огниште, или на друго избрано место на далечните
простори, неминовно е тој народ да создава своја сопствена историја, култура,
воспитанија, образование и други процеси што утре ќе сведочат за неговото постоење.
Таков е случајот и со Македонците од сите делови на Македонија кои ја избрале
Австралија за нивна втора татковина, каде нивниот развој е видлив на сите полиња.
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Мелбурн
Македонската заедница во Австралија во изминатите деведесетина години на петтиот
континент успеала да си создаде и да си организира своја специфична шема во
политиката, економијата, религијата, информирањето, во начинот на живеење и
големиот просперитет. Таму, во тој дел на Јужната хемисфера Македонците го
почувствуваа благодетот на австралиската демократија, на слободата на трудот, на
придобивките од автралиската мултикултура и брзо се итегрираат уште со нивното
доаѓање во текот на минатиот век.
Ваквите поволни услови во Австралија вродија со плод да се формира Македонскоавстралискиот народен сојуз (МАНС), кој во тие повоени немирни времиња имал улога
да се одржи единството на Македонците собрани околу своите Сојузи и Друштва со
национален карактер. Подоцна, во созреани услови, улогата на МАНС била да ги
сплоти доселениците во македонски православни општини и културни центри.
Треба да се нагласи дека Македонско австралискиот народен сојуз со помош на
локалните Сојузи и Друштва, слично како во САД и Канада, покрена хуманитарни акции
за помош на Македонија, како што беше изградбата на Болницата во Скопје и
поддршката на борците за демократија на ДАГ (Демократска армија на Грција). Исто
така, беа покренати и голем број други хуманитарни, културни, економски и политички
акции, со цел да се помогне на македонскиот народ веднаш по Втората светска војна.
Инаку Македонскиот австралискиот сојуз беше организиран по примерот на
Македонскиот американски народен сојуз во САД (МАНС) и Македонскиот канадски
народен сојуз (МКНС), што беа формирани на Првата конференција, што се одржа во
Толидо, Охајо, на 22 и 23 март 1930 година. На конференцијата била усвоена
Резолуција со која сите македонски независни прогресивни групи се обврзале да ја
координираат својата дејност меѓу себе и да создадат услови за што поуспешно
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ширење на своите идеи меѓу македонските доселеници. Прогресивните групи за свој
сојузник ја прифатиле само работничката класа со која биле готови преку единствениот
револуционерен фронт, да се борат против фашизмот и империјализмот.
Целта на македонските независни прогресивни групи била да ги обедини Македонците
заведени од МПО и да развие политичка активност сред македонските доселеници. А,
една од големите желби и барања на овие групи била да се создаде балканска
федерација, во која ќе бидат гарантирани широки национални, политички и социјални
права и слободи на балканските народи, вклучувајќи го и македонскиот народ од трите
дела на Македонија. Во реализацијата на ваквата политика новиот Македонски
народен сојуз (МНС) сметал на содејство и поткрепа од сите прогресивни сили и луѓе
во светот, ососбено од оние на Балканот.
Инаку, името Македонски народен сојуз (МНС) го добил со обединувањето на
прогресивните групи во сојуз на Првиот конгрес, одржан во Гери, Индијана, од 24 до 26
април 1931 година. Потоа, по Четвртиот конгрес на МНС што се одржал во Детроит,
Мичиген, во 1934 година, од единствениот МНС биле создадени две организации:
Македонско-американски народен сојуз во САД (МАНС) и Македонско-канадски
народен сојуз (МКНС) во Канада.
Членовите на МАНС и МКНС се залагале са поголемо заедништво меѓу прогресивните
сили на сите балкански народи. Кај нив се разгорел пламенот посебно за поддршка на
Народноослободителната борба на македонскиот народ и на Граѓанската војна во
Шпанија. Така, една од позабележителните акции на МАНС и МКНС бил, секако,
“Меморандумот за решавање на македонското прашање”, што на 11 февруари 1945
година Националниот комитет го упатил до американското Министерство за
надворешни работи, до меѓународната јавност, до бројни институции и до
македонското иселеништво.
Меѓутоа, по 1947 година во САД започнала кампањата против прогресивните
организаци и симпатизерите на левицата, кога започнала и студената војна. Многу
организации во тој период биле прогласени за субверзивни. Таква етикета му била
прилепена и на МАНС, кој бил прогласен за “пресвртничка организација”. Потоа, во
1949 година, кога, стапила во сила одлуката на државниот обвинител на САД, според
која натамошното дејствување на Македонско-американскиот народен сојуз згаснала
засекогаш.
Работата на МАНС се прошири во Австралија по Втората светска војна. Така, на 25
август 1946 година и званично е прифатена идејата за формирање на општ Сојуз за
цела Австралија под името Македонски австралиски сојуз (МАНС). Меѓутоа, идејата за
формирање на МАНС, всушност била дадена на првата Македонска конференција, што
се одржала во Перт, на иницијатива на членовите на „Единство“ во 1940 година.
Значаен датум за ова прогресивна македонска организација е март 1947 година кога во
Мелбурн се организира Првата сојузна конференција на МАНС. Во тоа време имаше
бројно иселеништво од Беломорска Македонија и дел од прогонетите во источно
европските земји, кои ја напуштија својата родна земја како борци на ДАГ, како деца
прогонети (бегалци) и дел од нивните семејства, а кои се прибрале кај свои роднини и
пријатели во новата татковина демогратска Австралија.
Веднаш по Втората светска војна, Македонската заедница го формира Македонскио
австралискиот народен сојуз. Всушност, оваа најголема македонска организација ќе
произлезе од македонските организации и тоа: „Слобода“ од Менџимап, „Единство“ од
Перт, „Нова Македонија“ од Џералтон, „Александар Велики“ од Аделаид, „Весела
Македонија“ од Сиднеј, „Слобода„ од Крабес Крик и неколку други организации
формирани во Волонгонг, Њукасл, во Порт Кембла, во Квинбијан и други градови
ширум Австралија.
46

Меѓутоа, од пресудна улога за својот национален опстанок, Македонската заедница во
Австралија го гледаше во напредокот на духовно поле, односно во формирање
македонски православни цркви, кои ќе се поврзат со напредокот во матичната земја
Република Македонија.
Затоа формирањето на првата Македонска православна општина во Мелбурн во 1956
година и завршетокот на градбата на црквата „Свети Ѓорѓи“ во 1960 година не значат
само победа на Македонската заедница во Викторија, туку и поттик за другите
македонски центри да си организираат свој самостоен црковен живот.
Македонците во Австралија, а со тоа и во целата македонска дијаспора биле свесни
дека само преку свои духовно национални центри можат да го сочуваат својот
интегритет, а со тоа и да ги продолжат македонски верски обреди, овичаи, национални
и други културни вредности донесени од дедовската земја - Македонија.
Меѓутоа, тоа не го гледале во новоформираната бугарска православна црква „Свети
Кирил и Методиј“ во Мелбурн, туку во формирање на своја македонска православна
општина. Така, на Македонската заедница во своето долгогодишно постоење и‘ се
даде можност во 50-те години на минатиот век да си оформи свој црковен живот. Со
тоа Македонците во Викторија сакаа да ја изразат љубовта кон новата татковина, а во
прв ред кон својата родна земја. Да докажат и покажат дека не го зборавиле својот
роден крај, дека преку духовното живеење, со песна и ора, со приказни и легенди,
обичај и веселби ќе го прошират националното и духовното живеење на новите
простори во демократска Австралија.
Продолжува
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СРЕДА, 20 ЈУЛИ 2016

Во Австралија како дома (23)

ОД ЖИВОТОТ И АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Во Сиднеј останавме речиси една недела и потоа со авион заминавме за Мелбурн.
Бргу стасавме над Мелбурн. Кога авионот почна да се спушта, се восхитувавме на
убавата природа, многуте фарми, езера, бројните дрвја еукалиптуси и там-дрвото што
е специфично за Австралија и Нов Зеланд.
Исто така, во Мелбурн слушавме за општеството за кое многумина велат дека
изобилува во благосостојба. Тука се запознавме со земјата на традиционалните спанковци - коалите и на кенгурите како и земјата на скапоцениот камен - опалот, песочните
плажи и прекрасните предели. Во исто време Мелбурн е градот во кој многумина дојденци од светот, преку негативните појави и дејствувања ја изразуваат неможноста да
ги прифатат предизвиците на современиот австралиски живот и немилосрдните општествени односи со кои се среќаваат секојдневно.
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Во Мелбурн, во тој убав град, привлечен и најзначаен административен, политички,
културен, спортски центар и главен град на државата Викторија, според некои
неофицијални податоци живеат педесетина илјади Македонци од сите делови на македонската земја, а особено од Леринско, Костурско, Преспанско, Воденско, Битолско,
Охридско и од други места. Добро организирани, а во исто време поделени по црковноимотното прашања, раскарани и без меѓусебна љубов што Господ им ја дал, тие се
бројни во далечниот Мелбурн, а многумина од нив имаат важна улога во
општественото и во културното живеење и се многу значаен дел на тој австралиски
многунационален музеј.
Останавме во Мелбурн, главниот град на државата Викторија, но не се почувствувавме
како во туѓина, напротив како да бевме дома - во нашата Македонија. Имавме средби
со многу наши сонародници. Тие средби беа со многу топли прегратки, изливи на
чувства, дури и со солзи радосници. Средбите ќе останат незаборавни, бидејќи тука почувствувавме дека Австралија – „непознатата“ јужна земја колку и да е далечна, таа,
сепак, за Македонците е блиска.
Во Мелбурн човек може лесно да се снајде, зашто таму покрај англиски се зборува и
македонски јазик. Каде и да се појде: на улица, во дуќан, канцеларија, кафеана,
библиотека, на натпревар или на некоја манифестација, насекаде ќе сретнете
Македонци. Нив ги има од сите делови на Македонија. Во Мелбурн бројот на
македонските доселеници од Беломорска Македонија, од Пелагонија и
потпелистерскиот регион се најбројни. Значајна одлика за нив е таа што тие се вредни,
трудољубиви, честити и лојални граѓани. Втората и третата генерација се разликува по
свеста и образованието, по социјалниот статус, по општествената и материјалната
положба. Меѓутоа, заедничка карактеристика за Македонците во Мелбурн е нивната
срдечност, гостопримливост, искреност... Иако се чувствуваат како да се најдалеку од
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татковината, тие се најприврзани за дедовската земја – Македонија.
Викторија е држава во југоисточниот дел на Австралија и е најгусто населена.
Поголемиот дел од населението е концентрирана во областа околу Филиповиот Залив
(Port Phillip Bay), во која е вклучено градското подрачје на нејзиниот главен град и
најголемиот град во Викторија, Мелбурн. Инаку, Мелбурн по Сиднеј е втор по големина
град во Австралија.
Државата Викторија географски е најмалата држава на австралиското копно. Пред
доселувањето на Европјаните Викторија била населена со домородното население
Абориџини. Во почетокот на доселувањето на Англичаните, Викторија била приклучена
во пошироката колонија на Нов Јужен Велс. Првата населба била формирана во 1803
година во заливот Саливен и голем дел од она што е сега Викторија било вклучен во
Филиповиот Залив во 1836 година со административна поделба на Нов Јужен Велс.
Викторија била официјално формирана како посебна колонија во 1851 година,
апостана самостојна во 1855 година. Во текот на златната треска во 1850-тите и 1860тите години, бројот на населението и богатството значително се зголемиле. Во 1901
година Мелбурн бил најголемиот град и водечки финансиски центар во Австралија.
Исто така, Мелбурн бил главен град на Австралија до формирањето на Австралија
како федерална држава во 1927 година, кога Канбера била прогласена за главен град.

Кога се пишува за Македонците во Австралија, особено во Викторија, тие отсекогаш
биле предмет на разни туѓи верски, национални и политички влијанија, кај кои се
нашло погодно тло за таквата дејност. Во тој правец активна била бугарската, грчката и
српската пропаганда, кои со успех ги вршеле своите замислени цели. Притоа, во
прилог одела и неорганизираноста на македонските доселеници кои, за жал, немале
ниту своја држава, ниту, пак, свои македонски православни цркви. Затоа, во периодот
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од нивното доаѓање во Австралија до конституирањето на македонската држава,
Македонците биле предмет на бугарската, грчката или српската пропаганда. Свои
пропаганди и влијанија врз македонските доселеници вршела и Католичката,
Англиканската и некои протестантски цркви, затоа одреден број од нив се приклучиле и
кон овие цркви.

Во периодот меѓу двете светски војни, кога МПЦ не беше конституирана како
институција, македонските доселеници во дијаспората, особено во САД и Канада, а и
во Австралија, не само што учествувале во организирањето и во изградбата, туку и ги
поддржале, ги финансирале и црквувале, главно, во т.н. македонско-бугарски
православни храмови и други цркви. Овие цркви биле поттикнати, изградени и
контролирани од МПО. И денес мал број Македонци, претежно од постарите
генерации, ги задоволуваат своите религиозни потреби во некои од овие христијански
храмови. Од деведесеттите години на минатиот век, поголемиот број цркви со
македонско-бугарски карактер, од владение на МПО биле предадени и се под целосна
контрола и под јурисдикција на Источната православна црква за САД и Канада, која
нема никакви врски со македонскиот народ и Македонија.
Исто така, пред конституирањето на МПЦ во лицето на Охридската архиепископија,
голем број македонски доселеници помогнале материјално и духовно во изградбите и
опстојувањето, како и црквувале во српски, грчки, руски, украински, романски и други
православни цркви Таков е случајот со Бугарско-македонската православна црква
„Свети Кирил и Методиј“ во Мелбурн.
Меѓутоа, конституирањето на Република Македонија и прогласувањето на
автокефалноста на Македонската православна црква во лицето на Охридската
архиепископија се настани од фундаментално значење и за иселениците во
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Австралија. Со тоа се отвори процес на создавање автентични македонски
организации, македонски православни цркви и црковни општини, културно-уметнички,
литературни, забавни, спортски друштва и друг вид асоцијации. Сите тие
претставуваат најзначајни и најголеми собиралишта на македонските доселеници од
етничка Македонија во демократска Австралија.
Продолжува
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СРЕДА, 13 ЈУЛИ 2016

Прогонети, негирани, непризнати, но - истрајни
(22)
ОД ЖИВОТОТ И АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Бројните организации и здруженија на црковно, културно-просветно, спортско и друго
поле со своето дејствување го одразуваат единството на Македонците во Викторија,
без оглед дали потекнуваат од Република Македонија, егејскиот, пиринскиот дел на
Македонија или од Албанија и на тој начин непосредно придонесуваат за нивната
меѓусебна синхрона активност и афирмација како посебна и компактна етничка целина.
Преселничките движења на човекот од место во место, потоа од земја во земја, како и
од континент на континент, веројатно е процес што произлегува од човековата природа
за постојано движење, за запознавање и откривање нови земји, непознати простори, во
потрага по нов живот и како и за задоволување на неговата вечна љубопитност. Тоа е
особено изразено во минатото столетие, во новите миграциони процеси како
последица од војните.
Ваквите преселнички движења, во исто време, се и резултат на потрагата по
животните егзистенцијални и други потреби, за наоѓање поголема животна сигурност и
посреќна иднина. Покрај овие фактори постојат и многу други кои претставуваат постојана причина и повод за миграции и преселништва на луѓето, а тоа се, во прв ред,
угнетувањето, војните, болестите, како и бројни политички, економски и други причини..
Меѓутоа, се чини преселничкиот бран сврзан со теророт и распарчувањето на Македонија е најголем кога во нејзините села и градови газдувале српските, бугарските,
албански и грчките деспоти и крвници, со сите тешки злодела што и‘ ги нанеле на разделена Македонија. Тоа што било таму, се пренесло и во Австралија, та и таму на
македонските доселеници не им се дава мир од туѓи пропаганди, кои непрестајно
роварат среде иселеничките етнички заедници, особено кај Македонците од
Беломорска Македонија.
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Непризнати и негирани, без никакви права и без свое национално име, голем број
Македонци тргнале на долгиот пат, знаејќи дека е неизвесен и тежок и дека туѓината е
пуста јабана. Меѓутоа, гордоста и желбата да се зачува името свое македонско битие е
посилно од се‘, ги напуштиле своите родни огништа и се доселиле во демократска
Австралија.
Примерот со егејскиот дел од Македонија е еден од најцрните и најтаговен што го
познава цивилизираниот свет и е трагична страница за историја на македонскиот
народ и Македонија. Така, за време на Втората светска војна и Граѓанската војна во
Грција имаше масовен егзодус на околу 200.000, од кои 30.000 невини деца, меѓу нив
многу поголем беше бројот на патриоти, недолжното население и храбрите борци кои
беа прогонети од диктаторските режимочувари на Елада (Грција) и кои се раселени на
сите страни на светот. Голем дел од нив свој животен пристан најдоа во Австралија.
Само во Леринско за десетина години, од 1950 до 1960 година биле издадени околу
10.000 иселенички визи. Меѓутоа, тој број е многу поголем. Исто така, според
официјалните бројки, според пописот на населението, од Републиката во 1971 година
се иселиле 34.420 лица, што е нереално. Според грчки статистички извори по првото
тромесечие на 1970 година од егејскиот дел на Македонија се иселиле 3.918 лица, а од
нив само од Леринско 1.840. Но, за жал, вистината е многу поинаква.
Може да се каже дека, покрај општата заедничка македонска народносна свест градена
во текот на вековите на тлото на Македонија, а особено во времето на Илинденското
востание за македонскиот јазик, заедничките обичаи, традиции и други белези, сепак,
еден дел од македонското население од Беломорска Македонија како резултат на
систематската пресија и влијанието на грчката верска и просветна пропаганда, за жал,
има грчка
национална свест. Многу иселеници од македонското население доаѓајќи
од тој дел во новите средини, особено во Австралија во текот на времето се ослободуваа од тоа влијание, посебно оние што поминаа низ бурите на НОБ и Граѓанската
војна.
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Меѓутоа, еден дел и натаму остана на грчката идеја. Друг дел од македонските
иселеници од егејскиот дел на Македонија поради сосема практични причини ( лични,
семејни, патни и други документи) не се експонира на македонската линија.
Исклучително голема, силна и многузначајна е улогата и местото на македонската
држава - Република Македонија како фактор на хомогенизација на националната свест.
Фактот што таа не се простира на целата територија на етничка Македонија е голем
хендикеп за формирањето на единствени македонски погледи на светот кај младите
генерации, но сепак времето рани лекува, а надежта последна умира.
Факт е дека македонските доселеници во Австралија постигнуваат се‘
позабележителни резултати во областа на културата, образованието, спортот и социјалниот живот воопшто. Нивните резултати на економски, образовен и културен
план се‘ повеќе придонесуваат тие да не бидат третирани како граѓани од втор ред,
туку како интегрален и важен дел во новата средина во Австралија. Тие стануваат познати и признати од домашниот фактор и од другите етнички групи. Голем е бројот на
деловни луѓе, видни личности во образованието и општественото живеење се од македонско потекло во Австралија кои се познати и признати личности на петтиот континент
и пошироко. Ваквиот напредок, пред се‘, придонесува за нивната општествена афирмација и поповолен третман во средините каде што живеат, однесувајќи се кон нив
како кон посебна етничка заедница рамноправно со другите етнички групации во
многунационалнот општество на англосаксонскиот свет во Австралија и Нов Зеланд.
Декретно на Македонците од егејскиот дел на Македонија не им беше дозволено да се
школуваат на својот мајчин јазик, а многу мал беше бројот на оние што завршија грчки
училишта. Затоа, поголемиот број Македонци од Беломорска Македонија и други
делови на Македонија дошле во новата средина во Австралија со ниско или никакво
образовно ниво. Меѓутоа, кај нив се разгоре желбата не само да обезбедат основна егзистенција и да се создадат одредени материјални добра за семејството, туку тие
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посветуваат и големо внимание на образованието и личниот прогрес на тие
демократски простори, каде што ги уживаат своите национални и социјални слободи.
За разлика од тоа, во дедовката земја, тие се обесправени, врз нив се врши
асимилација, денационализација и систематско прогонување.
Како резултат на тоа, голем број од иселениците, особено го учат англискиот јазик со
цел подобро да се вклучат во животот на новата средина, а своите деца ги испраќаат
да се образуваат во англиски училишта, колеџи и универзитети. Ова е изразено кај
последните неколку генерации, особено кај иселениците од поново време, што услови
нови структурни промени и видлив развој на македонските доселенци во демократска
Австралија.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
slavekatin@gmail.com
www.slavekatin.com
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СРЕДА, 06 ЈУЛИ 2016

Миграционите процеси од етничка Македонија
кон Австралија (21)

ОД ЖИВОТОТ И АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Причинско-последичната генеза на македонското иселеништво од етничка Македонија
кон Австралија, во основа се совпаѓа со развојот на настаните на Балканот и уште
повеќе била во директна зависност од тоа како тие се движеле на балканските
простори. Како резултат на тоа, преселничките печалбарски движења на Македонците
и нивниот интензитет биле условени, пред се‘, од тешките економски услови за
живеење и работа, но и од причини што имаат национално-политички карактер.
Всушност, претензии на соседните земји кон Македонија и туѓинските интереси за
доминација или влијание врз македонскиот народ, го принудија Македонецот непрестајно да се бори со единствена цел - да опстои на балканската ветрометина.
Тешките и лоши, често и невозможни услови за живеење, и постојаната борба за опстанок присилиле голем број Македонци од Беломорка Македонија да кинисаат на
печалба на петтиот континет Австралиј, особено во државата Викторија
Тешко е да се прецизира времето кога Македонците почнале да одат на печалба во
прекуокеанските земји: САД, Канада, Австралија и Аргентина. Меѓутоа, се знае дека
првите печалбари од Македонија пристигнале на северноамериканскиот континент во
1865 година, првата поголема група претежно од селото Буф, Леринско, во 1898
година, а во истата година и една помала група од Долна Преспа и од Битолско.
Македонците во Австралија почнале да заминуваат во Австралија по Првата светска
војна, додека првата поголема група печајбари од егејскиот дел на Македонија дошла
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на петтиот континент во 1924 година.

Според делата на голем број автори кои се занимаваат со животот и дела на
Македонците во Австралија, како и според делото „Македонците во САД и Канада“, од
авторот на овој текст Славе Катин, печалбарството, односно преселувањето од Македонија во Австралија и на други места во светот е карактеристично за традиционално
иселеничките краишта: Леринско, Костурско, Битолско, Преспанско, Охридско,
Воденско, Прилепско, и други делови на етничка Македонија.
Иселувањето од Беломорска Македонија особено било изразено по Балканските и по
Првата светска војна, кои наместо слобода од петвековното ропство, на Македонците
им донеле тројна поделба, угнетување, асимилација, денационализација и физичко
уништување, што ги спроведувале порано ослободените соседи, Бугарија, Кралска
Југославија, Грција и Албанија. За разлика од она што се случувало во минатото, во
периодот од неколку векови, по Првата светска војна, за релативно кусо време во
одделни делови на Македонија настанале крупни миграциони движења и етнички измени кои имале долгорочни катастрофални последици за македонското население.
Бранот на иселување од сите делови на македонската земја бил, исто така, интензивен
меѓу двете светски војни и по светската криза. Но, иселувањето уште повеќе се засилило по Втората светска војна, особено по поразот на Демократската армија на Елада
(Грција) во Граѓанската војна во оваа земја, на чија страна масовно учествуваше и македонското население од егејскиот дел на Македонија, со надеж дека конечно ќе ги
добие своите национални и социјални права. Поради репресалиите и другите смислени
постојани притисоци на грчките власти врз македонското население, во тој период,
огромен број Македонци и припадници на други народи присилно беа принудени на
преселување и морале да ги напуштат своите родни места. Ваквите појави особено
беа изразени во леринско-костурскиот крај.
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Карактеристичен е периодот и по 1960 година, кога со отворањето на тогашна СФР
Југославија кон светот и со вклучувањето во меѓународната поделба на трудот,
паралелно со создавањето на аграрно население во градовите и либерализацијата на
политиката за одење на работа во други земји, дојде до иселување на илјадници
работници и интелектуалци од СР Македонија на петтиот континент. Преселничките
движења од сите делови на етничка Македонија кон Австралија и Нов Зеланд, не
престанаа до денес. Меѓутоа, интензитетот на иселувањето на Македонците е различен зависно од економско-политичкиот момент во Македонија, на Балканот и во светот.
Бројот на македонските иселеници се зголемува од година во година. За жал, не
постојат целосни и попрецизни податоци за тоа колку досега заминале и го напуштиле
македонскиот дедовски праг. Според одделни показатели се проценува дека во светот
живеат околу дваÂÂ милион македонски преселеници од сите делови на етничка Македонија, од кои околу 200.000 во Канада, 300.000 во САД, 300.000-500.000 во
Австралија и Нов Зеланд, 300.000 во Европската Унија, над 500 илјади во Турција и
уште неколку стотини илјади во другите земји ширум светот.

Тешко може да се определи бројот на Македонците во Австралија, бидејќи во новиот
свет доаѓале и доаѓаат со турски, грчки, бугарски, српски и други патни исправи.
Зависно од тоа нивните имиња се приспособуваат на новата татковина. Единствено,
Македонците од Република Македонија заминуваат со македонски патни исправи и
официјално се регистрираат како Македонци. За жал, и од Република Македонија не се
водела и не се води точна евиденција, како што тоа го прават Евреите.
За Македонците од другите делови на етничка Македонија, пак, процедурата за докажување на сопствениот идентитет е потешка и непријатна. Не ретко за тие
страдалници, особено од егејскиот дел на Македонија се кршат и основните норми
пропишани со Декларацијата на ОбединетитеÂÂ нации за основните човечки права.
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И покрај некои слабости, недоречености, запоставеност и притисоци од големите сили
за нецелосна национална и духовна грижа за Македонците во соседните земји, сепак
слободниот и самосвесен национален и општествен развој и пробивот на вистината за
Република Македонија се силен поттик за организираниот живот на иселениците врз
национална и духовна основа. Тоа наедно значи и најефикасна брана и одбрана
против сите најразлични обиди на странските пропаганди и непријателски активности и
посегања по македонското ткиво насекаде во светот.
Организираното дејствување во Австралија го опфаќа мнозинството македонски
иселеници. Притоа, важна компонента е тоа што се единствено организирани и во нив
членуваат Македонци без оглед од кој дел на Македонија потекнуваат. Иселеничките
организации и нивното членство постојано се зголемуваат, а нивниот активитет
постојано се проширува и квалитетно се подобрува.
Во последните децении, програмите за мултикултури, особено во Австралија претставуваат своевидна убава прилика и можност за проширувањето на соработката,
афирмирањето и еманципацијата на македонските иселеници во многу области на
животот. Пред се‘, тоа се однесува на културата, духовното живеење, спортот, на
прашањата и проблемите од областа на образованието и воспитанието, радиото и
телевизиските програми, социјалното згрижување и слично. Исто така, од особена важност за презентирање и афирмација на македонскиот збор, култура, историја, обичаи и
традиции се многубројните македонски весници, списанија, билтени и друг вид гласила
во демократска Австралија.
Продолжува
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СРЕДА, 29 ЈУНИ 2016

МПЦ „Свети Климент Охридски“ во
престолнината Канбера (20)

ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Бројот на македонските иселеници се зголемува од година во година. За жал, не
постојат целосни и попрецизни податоци за тоа колку досега заминале и го напуштиле
македонскиот дедовски праг. Според одделни показатели се проценува дека во светот
живеат околу два милион македонски преселеници од сите делови на етничка Македонија, од кои само 300.000-500.000 во Австралија и Нов Зеланд.
Тешко може да се определи бројот на Македонците во дијаспората, бидејќи во новиот
свет доаѓале и доаѓаат со турски, грчки, бугарски, српски и други патни исправи.
Зависно од тоа нивните имиња се приспособуваат на земјите од каде што доаѓаат.
Единствено, Македонците од Република Македонија заминуваат со македонски патни
исправи и официјално се
регистрираат како Македонци во прекуокеанските
земји. За жал, и од Република Македонија не се водела точна евиденција За
Македонците од другите делови на етничка Македонија, пак, процедурата за докажување на сопствениот идентитет е потешка и непријатна. Не ретко за тие
страдалници, особено од егејскиот дел на Македонија се кршат и основните морални
па и човечки норми пропишани со Декларацијата на Обединетите нации за основните
човечки права.
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Македонци во престолнина на Австралија-Канбера дошле пред тој да биде главен град
на петтиот континент. Тие денес се горди што живеат во демократска Австралија и се
дел од секојдневието на тие простори. Инаку, Канбера, главниот град на Австралија е
најголемиот административен и дипломатски центар и седиште на австралиската
Сојузна влада и на Парламентот. Градот како населба е формиран во 1913 година на
сојузна територија, која политички е издвоена од рамките на државата Нов Јуже Велс,
а од 1927 година е престолнина на Австралија.
На таа сојузна територија од 2.432 квадратни километри се населиле околу триста и
осумдесет илјади од сите нации, народи и народности, етнички групи, од различни
конфесии, кои го прават. Канбера е официјалната резиденција на претставникот на
англиската кралица, на генералниот гувернер, Врховниот суд и на бројни владини
одделенија и агенции. Тоа е исто така место на многу социјални и културни институции
од национално значење.

Според делото „Македонските православни црковни општини во Австралија, Канада и
САД“ од авторот на овие редови, Славе Катин, Македонците стасале во Квинбијан и
Канбера, пред тој да биде назначен за престолнина на Австралија. Првите доселеници
биле од Егејска Македонија, од Леринско и од Костурско, најмногу од селата Трсје и
Статица. Се претпоставува дека во Канбера и во Квинбијан живеат околу пет илјади
Македонци, меѓу кои покрај доселениците од Леринско и Костурско, има и од Охридско,
особено од Дебарца, од Битолско, од Преспа и од други места на етничка Македонија.
Често се вели дека македонската заедница на тие простори е бројна и игра и
претставува значаен дел од општественото живеење на Канбера.
Како резултат на бројноста на македонските доселеници во Канбера се јави потреба да
се гради и втора македонска православна црква во главниот град, по црквата „Свети
Илија“ во Квинбијан. Така, во 1982 година се формира Одбор за изградма за
македонската православна црковна општина што го доби името на македонскиот
просветитет „Свети Климент Охридски“ во Канбера. Иницијатори за таа идеја, покрај
другите беа: истакнатите иселеници од македонско потекло: Симо Танески, Наум
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Деспотовски, Власе Николовски, Боб Спасеновски, Коста Мазенко и многу други.
Катедралната црква „Свети Климент Охридски“ од Канбера, по многу нешта е
единствена и значаен сакрален објект на петтиот континент. Таа е сместена во
средината на една височинка во квартот „Ред Хил“ (Црвен рид), односно ридот
„Нарабанда“ наречен со домородниот речник на Абориџаните. Тој дел каде е изградена
црквата „Свети Климент Охридски“ е едно од најелитните места во Канбера. Таму се
вишнеат повеќе амбасади и други дипломатски претставништва од многу земји во
светот, од каде како на дланка се гледа голем дел од австралиската престолнина.
Широкиот простор каде што е изградена оваа македонска православна црквата на
околу дваесеттина илјади квадратни метри е подарок од Федерална влада на
демократска и мултукултурна Австралија од 1982 година. Тоа беше мотив повеќе за
македонската заедница да се спроведе широка акција за собирање средства и и
ангажирање за изградба за овој значаен македонски духовен и национален храм, за
генерациите
Акцијата за изградба на новата македонска православна црква „Свети Климент
Охридски“ наиде на големо разбирање и поддршка од македонските доселеници. Како
резултат на тие активности, на 6 јуни 1983 година се удрени темелите на новиот храм,
чие осветување го изврши надлежниот архиереј г. Тимотеј, во сослужение на
свештениците, Ѓорѓи Кацарски, Ахил Теохарев и Наум Деспотовски, во присуство на
бројни иселеници, дипломати и гости од федералната влада.

Во историјата на оваа македонската православна црква, 18 декември 1989 година,
денот на осветувањето на храмот ќе остане забележан со златни букви. Тогаш
надлежниот архиереј митрополитот Тимотеј, во сослужение на голем број свештеници
од другите македонски православни цркви ширум Австралија и бројни иселеници и
претставници на Владата на Австралија, дипломи од повеќе земји, преставници на
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други конфесии и бројно македонско иселеништво беше извршен свечениот чин,
осветување на црквата „Свети Климент Охридски“, Со тоа се отворија портите на уште
еден македонски храм на петтиот континент.
Црквата „Свети Климент Охридски“ во Канбера е убав пример на македонска
архитектура, која со проектот, димензиите и несекојдневниот изглед на современ и
репрезентативен објект, влезе во регистерот на значајни споменици на Канбера. Со
изградбата на салата, училиштето за македонски јазик, историја, географија и религија
и другите објекти кои се планираат да се градат во иднина, се очекува овој храм да
биде вистински македонски културно-просветен, религиозен и национален центар за
Македонците од сите делови на Македонија, кои свиле ново гнездо во престолнината
на демократска Австралија, Канбера.
Во состав на црковната општина со успех работи КУД “Младост” со мешаната играорна
група “Св. Климент Охридски”, во кои членуваат бројни вљубеници на изворниот
фолклор и песната и кои се негувачи на македонските традиции, обичаи и се‘ она народното и современото што го зачувал македонскиот народ од сите делови на
етничка Македонија. Исто така значајна улога има женската секција, неделното
училиште и другите асоцијации, кои заедно со свештеници Љупчо Симиџиовски и
Александар Цандовски, ја афирмираа македонската вистина и создадоа погодни
услови за творечко изразување на Македонците на петтиот континент.
Продолжува
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СРЕДА, 22 ЈУНИ 2016

„Свети Илија“ во Квинбијан – израз на
македонското национално живеење (19)

ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Македонските иселеници во Австралија, без разлика од кои простори на Македонија се
задомиле на петтиот континент претставуваат нераскинлив и значаен дел од целокупниот мозаик на македонската вистина. Врската што Македонецот ја одржува со
дедовската земја на Балканот е трајна, искрена, човечка, носталгична, македонска, која
се збогатува особено преку македонските православни црковни општини, цркви и
манастири.
Овие австралиско-македонски институции не се исклучиво верски, туку се се‘народни
кои се грижат за исполнување на сите права и слободи на етничките Македонци на
петтиот континент. Тие се центри за развој на религиозниот, граѓанскиот, социјалниот,
економскиот и културниот живот на Македонците во новата средина.
За тоа се уверивме во текот на нашиот престој во Австралија, кога го посетивме
Квинбијан, заедно со нашите пријатели Тоде Кабровски и Кире Циревски. Тоа е мало
градче сместено во непосредна близина на престолнината Канбера. Тоа е место во кое
се вишнеат бројни мотели од кои десетина се соптвеност на Македонци, а кои што
служат за потребите на посетителите, дипломатите и државната администрација
сместена во главниот град. На тие простори, една година пред Канбера да стане
престолнина во Австралија, во 1927 година се доселила првата група Македонци од
Леринско и од Костурско, особено од селата Трсје и Статица.
Инаку, Квинбијан (Queanbeyan) е регионален центар сместен на една висорамнини во
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југоисточен Нов Јужен Велс во непосредна близина на Канбера. То се баоѓа на само 15
километри (десетина милји) на запад и е составен дел од економијата на главниот
град. Зборот Квинбијан) е поангличанета форма од зборот на Абориџините што значи
"чиста вода". Градот е распространет на реката Молонгло (Molonglo), реон во кој
Англичаните се доселиле и официјално го прогласиле за нивно населено место во
1838 година. На тие нови богати австралиски простори, во 1851 година било
пронајдено голема количина на злато и сребро, што услови брзо населување на бројни
трагачи по злато.

Се знае дека првите иселеници во Австралија биле Македонци од егејскиот дел на
Македонија и пристигнале уште во 1926 година. Меѓутоа, активностите кај
македонските доселеници на тие простори почнале дури по Втората светска војна во
1947 година кога е формиран разгранокот “Млад Гоче” на “Македонско-австралискиот
народен сојуз” (МАНС). Меѓу првите активисти беа: Коста Пандов, Коте Димитров,
Филип Руков, Ѓорѓи Дуров, Ѓорѓи Нано, Коце Кулеја и други. Оваа група иселеници,
според пишувањето на весникот „Македонска искра“, во текот на 1948 година, на
средбата на која учествувале и учесниците во Илинденското востание 1903 година,
војводите Коста Панов и Васил Атанасов, двајцата од Леринско била активен учесник
во собирањето матријални средства за изградба на Болницата во Скопје.
. Еден од најзнчајните датуми за историјата на црквата „Свети Илија“ и за Македонците
од Квинбијан и Канбера е, секако 20 април 1969 година – осветувањето на храмот, ден
што се претвори во големо славје и неизмерна радост. Црквата била осветена од
тогашниот надлежен архиереј, митрополитот Кирил, заедно со митрополитот Методи,
свештениците Методи Гогов (подоцна архиепископ на МПЦ) и Методи Лазаревскиа во
присуство на бројни иселеници, посетители, тогашниот амбасадор на Југославија Гојко
Секуловски, претставници на градот на Католичката и Презвитеранската црква, високи
претставници на Министерството за емиграција на Австралија и други.
Инаку, првата црковната зграда била изградена во 1872 година, и, како споменик на
културата, била заштитена со австралиските закони. Во последните години црковниот
храм е нов, преуреден, до него е изградена голема сала и други простории и
претставува значаен македонско-црковен, културен и национален центар за
Македонците кои живеат во Квинбијан и околните места.
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Големи заслуги во историскиот развој на овој македонски духовен и национале дом
има свештеникот Наум Деспотовски, кој го уредуваше и македонскиот радио час. Исто
така придонесот е многу голем на долгогодишниот претседател и истакнат
општественик и бизнисмен Симо Танески, потоа Трпе Нанов, Љубе Колевски, Јордан
Галев, Илија Петроски, Славе Блажевски, Јордан Постоловски, Стево Ташковски и
многу други истакнати иселеници од почнувањето до денес., кои придонесоја ова
црковна општина да биде една од најзначајните на петтиот континент.
Овој пат ќе се задржиме на првата посета на Квинбијан и средбата со Македонецот
Ѓорѓи Нано. Имено, на неколку стотини метри оддалеченост од црквата „Св. Илија“ се
наоѓаше домот на чичко Ѓорѓи Нано. Тоа беше пријатно македонско катче кое во
минатото го посетувале голем број намерници, посетители, гости, а кога ние го
посетивме неговиот дом бевме информирани дека во неговите одминати години го
заборавиле дури и црковните великодостојници. Кога го посетивме домот на овој
благороден старец го најдовме овој честит Македонец со блага насмевка и благороден
израз на лицето како седи во фотељата и слуша музика од фолк-фестивалот „Канбера
91“, видеолента која, како што рече, го враќа во родната Македонија.
Останавме да разговараме со чичко Ѓорѓи подолг период и, покрај неговата долга
старост, разговаравме за минатото, за тогашноста, за иднината, и се потсетивме за
многу работи од неговиот живот. Инаку, авторот на овие редови го познава овој
иселеник од деведесетите години кога чичко Ѓорѓи Нано, по 43-годишен престој во
Австралија, за прв пат стапна во Македонија и кога изрази желба да го посети неговото
село Трсје, Леринско. За жал, и покрај тоа што тој беше австралиски државјанин, на
еден груб начин беше одбиен од грчките власти и вратен од границата на јужниот
сосед назад по железничката пруга кон Битола. Сликата да биде уште потажна, кога
при враќањето во едната рака го носеше куферот, а во другата бело шамивче, се
врати засекогаш да не го види своето родно село и да не ги посети гробовите на
своите предци.
Чичко Ѓроѓи Нано беше роден во 1909 година во селото Трсје, во Беломорска
Македонија. Потекнуваше од македонско семејство, чиј татко бил комита во четата на
Ѕале. Меѓутоа, поради економски причини, уште во 1926 година заминал на печалба во
Австралија, каде заедно со својата сопруга Јана, која почина во 1984 година, беше
еден од оние Македонци кои целиот свој живот го посветил на афирмацијата на
вистината за Македонија.
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Митрополитите Методи и Кирил ја осветија црквата „Свети Илија“ во 1960 година
Така, при една пригода, чичко Ѓорѓи ќе рече: „Роден сум во турско, Турчин не станав,
од мене сакаа да направат Грк, но и Грк не станав. Се родив и ќе умрам како
Македонец.“ Ова се пренесуваше меѓу неговото семејство: синовите Коста и Петре и
ќерката Лена, како и меѓу многуте внуци и правнуци кои живеат во непосредна близина
на неговиот дом. Инаку, Ѓорѓи Нано беше еден од основоположниците и донатори на
МПЦ „Св.. Пророк Илија“ и имаше големи заслуги за купувањето на храмот во кој тој и
неговото семејство посветиле многу време, труд и средства..
Тоа е дел од тажната сторија за војводата Ѓорѓи Нано, еден од многумината
македонски печалбари од Македонија кои го напуштиле својот роден крај и кои
судбината ги повела по белиот свет, по парче печалбарски леб и по свое место во
туѓина, но не под македонското Сонце.
Продолжува
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СРЕДА, 15 ЈУНИ 2016

Семакедонскиот храм „Свети Климент Охридски“
во Порт Кембла (18)

ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Иако далеку од Македонија, припадноста и чувството кон дедовската земја на
македонските доселеници на петтиот континент е многу голема. Таа се преточува преку националните белези, традициите, црковните обичаи и
обреди, преку негување
на мајчиниот збор, преку спортот, играта, песната и медиумите, а особено преку
активностите во македонските православни цркви и манастири.
Таков е случајот со Македонците, без разлика од кои простори на Македонија се
задомиле во Порт Кембла. Тие претставуваат нераскинлив и значаен дел од целокупниот мозаик на македонската вистина. Нивната врска со двете татковини,
Македонија и Австралија е трајна, искрена, човечка, носталгична, македонска. Затоа со
право се вели дека мостовите што ги градат меѓу Република Македонија и втората
татковина Австралија се двонасочни, плодотворни, отворени и многу значајни во
севкупното живеење, работа и комуницирање.
Порт Кембла, (Пристаништето Кембла) се наоѓа на јужната страна од Вулунгонг во
државата Нов Јужен Велс. Тоа е место на челикот и значајно пристаниште за
прекуокеанските товарни бродови. Само во челичарницата, најголема во јужната
хемисфера се вработени околу дваесетина илјади работници и стручнаци од целиот
свет, меѓу кои, според некои незванични податоци Македонците се едни од
најбројните.
При нашата посета на овој гигант на челикот, заедно со нашиот пријател Спасе
Ложенковски бевме информирани дека меѓу вработени можат да се сретнат
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доселеници од сите краишта на Македонија, меѓутоа, најбројни се од Охридско, од
Струшко, Битолско и од Преспанско. Овој индустриски гигант од светски размери
привлекол голем број наши луѓе и не е проблем ако човек незнае англиски јазик, зашто
македонскиот јазик како веќе да е втор.. Многумина Македонци се наоѓале и на
најтешките работи, останувајќи и по повеќе часови, но затоа добро заработиле. Како
резултат на тоа, голем број Македонци, со парите од Австралија изградиле убави и
современи куќи во родните места во Македонија.

Манастирот „Свети Спас“
Според делото „Македонските православни црковни општини во Австралија, Канада и
САД“ на авторот на овој текст, црковниот живот на подрачјето на Вулунгонг почнало
при крајот на шеесеттите години со изградба на македонската православна црква
„Свети Димитрија Солунски“. Подолг период таа беше центар и духовен дом на
поголемиот број македонски доселеници во Вулунгонг и околните места. Меѓутоа, пред
се‘ поради рапидното зголемување на бројот на Македонците, во седумдесетите
години, а и поради некои внатрешни судрувања, оваа црква стана претесна да ги
прими сите христијански верници. Затоа се пристапи кон формирање на нова
македонска православна црква со седиште во Порт Кембла, каде што е концетрирано
бројно македонско иселеништво.
Иницијативата за изградба на новиот и културен центар, што го доби името „Свети
Климент Охридски“, дојде на состанокот што беше одржан на 26 јануари 1981 година,
кога беше избран Иницијативен одбор, во кој влегоа бројни истакнати иселеници, а чиј
претседател беше Тоде Колупачевски. Тоа беше почеток на активностите на оваа
втора МПЦ на тие простори од петтиот континент, каде се претпоставува дека во тој
период живееја околу дваесеттина илјади Македонци, кои, всушност ја реализираа
акцијата за собирање средства и учествуваа со личен труд во изградбата на нивниот
духовен, национален и културен дом.
Во период од неколку години било купено место и е изградена црква на која на 8
јануари 1983 година било извршено мало осветување. Осветувањето го извршил
архиерејскиот заменик, прота ставрофор Ѓорѓи Кацарски, тогашен свештеник во
Мелбурн, во сослужение со свештениците Љубомир Милошевски и Александар
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Ивановски (од Сиднеј), Климент Џепаровски (од Њу Касел) и Васил Сламков (од
Вулунгонг), а во присуство на претставници од тогашното дипломатско претставништво
на Југославија во Сиднеј, претставници на други македонски православни цркви и
голем број иселеници.

Владиката Петар со своите свештеници
Посебен белег на свеченоста и‘ даде присуството на тогашниот градоначалник на
Вулингонг, во чиј реон припаѓа и Порт Кебла, г.. Френк Аркел и одборникот г. Питер
Мортон, кои ја збогатија свеченоста, а со одбраните зборови за значењето за
македонската заедница и за нивните активности, влеа доверба и почит кај
македонските доселеници, кои играат значајна улога во севкупното живеење на градот.
Исто така, бележит ден е 22 мај 1983 година, кога е извршено големото осветување,
што гогашниот надлежен архиереј митрополит австралиски г. Тимотеј го изврши во
сослужение на сите македонски свештеници во Нов Јужен Велс, а во присуство на
бројни ислеленици, гости и претставници на австралиското општество.
За формирањето, изградбата, осветувањето и активностите на културно-просветното
живеење на оваа црква се заслужни голем број Македонци. Меѓутоа, посебно место им
припаѓа на претседателите на црковните управи, меѓу кои,Тоде Босев, Веселин
Талевски, Јоце Василевски, Благоја Чепиговски и сите други досегашни активисти, како
и на свештениците Љубомир Милошевски и Раде Јошевски.
Македонската православна цркава „Свети Климент Охридски“ е убав православен храм
подигнат на височинка во Порт Кембла, во непосредна близина на Тихиот Океан, што
наликува на местоположбата на манастирот „Свети Климент Охридски“ во древниот
Охрид и ги потсетува македонските доселеници на нивната родна земја. Покрај храмот
на 22 октомври 1989 година бил поставен камен-темелникот за изградба на салата во
која денес се одржуваат концерти, банкети, свадби и други манифестации во
културниот и просветниот живот. Во состав на црквата со успех работи КУД “Билјана”
кое е носител на голем број активности, театарска група, женската секција,
фудбалскиот клуб и други секции.
Значајно за македонската православна црква „Свети Климент Охридски„ е тоа што таа
е иницијатор и градител на македонскиот манастир „Света Петка“. Манастирот кој е
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дел на црквата е изграден на имот од шеесеттина илјади метри квадратни со
прекрасен поглед на океанот, езерото и падините околу Вулунгонг. Во него има
простор за 250 верници на служба, има 17 конаци за преспивање, голема трпезарија,
25 метри висока камбанарија со видиковец и слободен простор кој може да се
искористи за изградба и на други објекти за потребите на Македонците кои ги има во
голем број на тие австралиски простори.
И покрај несогласувањата, недоразбирањата, различите мислења и се‘ она што се
случуваше во Австралиско - македонската епархија на МПЦ во изминатите дваесетина
година, сметаме дека Господ ќе им го покаже правиот пат на Македонците во
Македонија и во дијаспората и ќе се надминат сите бариери. Зошто на Македонецот од
сите делови на Македонија му е потребно взаемно разбирање, слога, вера, надеж и
љубов.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
slavekatin@gmail.com
www.slavekatin.com
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СРЕДА, 08 ЈУНИ 2016

Од историскиот развој на МПЦ „Свети Димитрија
Солунски“ во Вулунгонг (17)

Често пати се вели дека Австралија е земјата на бизнисот и религијата. Тоа се
потврдува со фактот што на тие богати простори век векуваат еден крај друг многубројни народи и нации од сите расни групи со различни религии и од сите континенти
во светот. Меѓу нив, значајно место имаат и Македонците, кои ги уживаат сите права и
слободи за развивање на своите национални чувства, на својата култура, религија и на
сè она што ја карактеризира нивната самостојност и самобитност.
Во минатото Македонците на петтиот континент биле во поподредена положба во
споредба со емиграцијата на соседните земји на Балканот. Затоа биле постојана цел
на туѓите пропаганди. Соседните земји, со своите освојувачки и асимилаторски
апетити, настојувале со сите сили и перфидни средства, да ги придобијат и да се
наметнат на неорганизираните Македонци, со цел да ја деформираат и да ја потиснат
нивната национална свест. Така заразени од туѓите пропаганди, за жал, како
религиозни луѓе некои се приклучиле кон (про)бугарски, (про)српски, (про)грчки православни цркви и други организации и клубови.
Меѓутоа, положбата рапидно се сменила по конституирањето на Република Македонија
во 1944 година и особено по обновувањето на Охридската архиепископија во лицето
на Македонската православна црква. Како резултат на тие придобивки, Македонците
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во Австралија формирале многу македонски православни цркви, македонски друштва,
клубови и различни асоцијации, отворија радија и ТВ-програми, започнаа да печатат
весници, списанија и други информативни гласила на македонски јазик. Тоа придонесе
во новите средини тие да се претстават како засебна нација, со своја држава, со
длабоки корени, со национална црква и со сите други атрибути на еден народ во
светот. Македонските иселеници од сите делови на Македонија
застанаа на
страната на вистината, со цел да го афирмираат македонската вистина, народ и
Република Македонија.

Панорама на Вулунгонг
Беше прекрасен пролетен ден, наоколу со распослани зелени килими, а низ нив опојни
разнобојни цветови. На начин на кој животот се буди и развива убаво чувство на љубов
кон природата. Сонцето, чии бои се прелеваа во далечините на исток од каде
започнуваше новиот ден, беше како огромна топка или балон што едвај се движи во
просторот. Глетката беше прекрасна. А автомобилот на нашиот пријател Ѓорѓи (Гоче)
Баковски брзаше од населбата Рокдеил кон градот Вулунгонг.
Тргнавме по автопатот кој воиди долж Океанот, од кој уште на излезот на Сиднеј се
гледаа убави пошумени предели, заливи и современи куќи по должината на брегот.
Нашето патување беше уште попријатно кога се искачивме на планинскиот гребен кој
како ѕид од дрва се протега на југ и го дели континенталниот од песочните окенски
простори.
На патот, на дваесетина километри до Вулунгонг забележавме сообраќаен знак со
ознака „Мелбурн 1,000 км“. Далечини што за еден Европјанин се необични. Потоа
застанавме во еден респоран лоциран на високиот гребен на планината, од каде како
на дланка се гледа Вулунгонг со сите населби околу него. Во тие моменти уживавме
на прекрасната глетка која Тихиот Океан ја збогатува со својата недогледна водена
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шир.

По кусиот престој, одмор и задоволство од панорамата, која наликува како онаа кога се
набљудува од Галичица над Трпејца, од каде се гледа сината езерска шир на
Охридското Езеро и рамниот дел кон манастирот „Свети Наум“, го продолживме
патувањето кон Вулунгонг. Тогаш се уверивме дека не случајно Вулунгонг се
збратимил со Охрид.. Тоа е како резултат на бројноста на македонското иселеништво
кое потекнува претежно од Охридско-струшкиот регион и кое претставува значаен
чинител во севкупното живеење и голема алка на синџирот меѓу Австралија и
Македонија, кои имаат блиски и присни меѓусебни односи.
На просторот на Илавара постојат две македонски православни општини; „Свети
Димитрија Солунски“ и „Свети Климент Охридски“. Првата црква е сместена во тесното
градско подрачје на Вулунгонг, во непосредна близина на брегот на Тихиот Океан. Таа
е изградена во форма на буквата „Г“, која денес е реновирана, приширена. разубавена
и адаптирана за нејолку стотини верници. Во состав на црквата работи КУД “Вардар”,
Женската секција, фудбалска и други секции.
Црквата „Свети Димитрија Солунски“ е една од првите македонски православни цркви
во Австралија. Почетните активности за формирање на оваа црква беа од времето кога
се формираше првата црква „Свети Ѓорѓи“ во Мелбурн. Меѓутоа, во 1967 година
Македонците од овој дел на Австралија го регистрираа првиот црковен одбор, кој успеа
во наредните години да купи место за изградба на црквата.
Местото беше осветено од митрополитите Методиј и Кирил, во сослужение на
свештениците Методи Лазаревски, Владимир Поповски и Живко Поповски, кои на 4
април 1971 година го положија и осветија камен-темелникот на црквата. Со тоа почна
акција за собирање материјални средства во која се вклучија голем број Македонци од
сите делови на Македонија и затоа црквата беше изградена за кус период.
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Според делото „Македонските православни црковни општини во Австралија, Канада и
САД“ на авторот на овој текст, во аналите на оваа црква е запишано дека
осветувањето на Храмот беше извршено на 27 август 1972 година. што го изврши на
симболичен начин градоначалникот на Вулунгонг, кога беа собрани голем број
средства.Тоа беше голем и значаен ден за Македонците, кога го прославиај својот
празник во присуство на неколку илјади македонски иселеници, на претставници на
Парламентот на државата Нов Јужен Велст, Министерството за емиграција,
претставници на Англиската црква и други пријатели.
На тој ден беа собрани голем број средства. Посебно место во дарителството му
припаѓа на Злате Танески од Белчишта, Охридско. Исто така, придонес во дарувањето
имаат Мијал Стефановски, Ангеле Ристиќ, Димко Димитровски (кој беше прв
претседател), Ангеле Брглевски, Димче Николовски, Каранфил Кочовски, Спасе
Ложенковски и други. Посебно место во духовно живеење имаат свештениците: Љупчо
Милошевски (првиот свештеник), Васил Сламков, Васко Димитровски, Климе
Џепаровски и други.
Црквата „Свети Димитрија Солунски“ во Вулунгонг е убав македонски дом што го
изгради поголема грума Македонци кои беа патриотски ориентирани и припаѓаа на
Движењето за обединување на Македонија (Македонците). Затоа, во една пригода со
еден член на оваа црква бев информиран дека тој се гордее дека е Македонец и дека
во изминатите илјадници години, период богат со настани,само два народа се нарекле
Македонци: античките Македонци и сегашните Македонци, кои денес живеат на
просторот на етничка Македонија и на сите континенти во светот. Затоа со право се
вели дека на многу народи судбина им била историјата, а на Македонците историјата
им била судбина.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
slavekatin@gmail.com
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СРЕДА, 01 ЈУНИ 2016

„Свети Никола“ во Кабрамата - значаен
македонски црковно - национален центар (16)

ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Сиднеј е главен град на австралиската држава Нов Јужен Велс. Тој е најголемиот град
во јужната хемисфера со популација од околу четири и пол милиони жители од кои 170
000 живеат во централната зона. Сиднеј се наоѓа на југоисточниот дел на
австралиското крајбрежје. Изграден е околу заливот Порт Џексон и е најголемиот
финанскиски центар на Австралија. Тој е рангиран во десетте најдобри градови за
живеење, a воедно е еден од најзначајните светски модни центри. Сиднеј е најскапиот
град во Австралија и 21виот во светот.
При нашата посета бевме информирани дека Сиднеј како позната туристична
дестинација, најмногу се издвојува по Сиднејската опера која е дело на данскиот
архитект Јерн Уцон, изградена во експресионистички стил во 1973 година. Сиднејскиот
пристаништен мост е проектиран од страна на англискиот инженер Ралф Фриман.
Градот има три ботанички градини од кои најпозната е Кралската ботаничка градина.
Сиднејската кула е висока 305 метри, втора по висина во Австралија, а трета по висина
во јужната хемисфера. Исто така во Сиднеј вредно е да се посетат Кинескиот кварт,
Сиднејскиот парк, Хајд парк, Австралискиот музеј, Плоштадот, Градската општина,
Парламентарниот дом, Зградата на кралицата Викторија, Аквариумот, Олимпискиот
парк итн.
Според некои податоци, во Сиднеј и околните места живеа околу сто илјади Македонци
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од сите делови на Македонија. Без разлика од кои простори на Македонија се
задомиле, тие претставуваат нераскинлив и значаен дел од целокупниот мозаик на
македонската вистина. Врската што Македонецот на тие простори ја одржува со
дедовската земја на Балканот е трајна, искрена, човечка, носталгична, македонска, а
мостовите што ги гради меѓу Република Македонија и втората татковина се
двонасочни, плодотворни, отворени и многу значајни во севкупното живеење, работа и
заедничките комуникации меѓу двете државите.

Сиднеј
Таму, покрај македонските православни цркви „Свети Кирил и Методиј“ и „Света
Петка“, во реонот Кабрамата, дел од Сиднеј е изградена третата МПЦ што го носи
името “Свети Никола”. Поголг период оваа црква беше на удар од несогласувањата на
црковно и општествено поле, за што останаа лузните од судските спорови. Меѓутоа,
состојбата се измени со формирањето на Сиднејско-австралиската епархија на
Македонската православна црква, проблемот се реши во февруари 2016 година.
Тогаш, Светиот архијерејски синод на Македонската православна црква – Охридска
архиепископија, конечно, го одобри регистрирањето на Македонска православна
епархија како правно лице во Австралија, со седиште во Сиднеј. Оваа епархија ќе
работи во форма на непрофитно здружение на граѓани, сочинето од македонските
православни заедници чии храмови влегоа под надлежност на митрополитот дебарскокичевски Тимотеј, во декември 2012 година.
Инаку, Кабрамата едно од најтипичните работнички населби и големо предградие на
Сиднеј , каде што се лоцирани бројни индустриски капацитети. Таму се доселени
бројни македонски семејства кои имаа потреба од свој македонски духовен и
национален дом. Тоа е МПЦ „Свети Никола“ во Кабрамата, каде покрај Македонците
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има бројно иселеништво од сите балкански земји.
Иницијативата за изградба на црквата „Свети Никола“ ја покренаа активистите од МПЦ
“Свети Кирил и Методиј”, кои, поради оддалеченоста на црквата решија да изградат
уште еден храм. Поточно, на 3 февруари 1980 година е формиран Одбор од 15
членови, меѓу кои за претседател беше избран Драган Размовски кој, заедно со својот
брат Кире Размоски подарија средства, а Петар Јанкуловски ја презеде оперативната
градежна работа, а се вклучија и бројни иселеници кои спроведоја широки активности
за изградба на новата црква. Потоа, во мај 1983 година отпочна изградбата на црквата
“Свети Никола” по долги подготовки на Одборот. Тоа беше настан што со радост беше
примен од голем број Македонци кои живеат на тие простори.
Еден од најзначајните датуми на оваа македонско светилиште на петтиот континент е 8
февруари 1987 година, кога беше извршено осветување на храмот од митрополитот
Тимотеј во сослужение на голем број свештеници. Црквата е од тврд материјал, има
храм и голема сала, а во неа се активни женската и други секции.

Митрополитот Тимотеј го освети иконостасот
Овој храм, заедно со катедралата „Св. Кирил и Методиј“ во Розбери, е под
Македонската православна заедница за Австралија (МПЗА). Таа е најстарата
македонска организација во Австралиската федерална држава Нов Јужен Велс.
Основана е во 1969 година, а регистрирана е како посебно правно лице - непрофитно и
невладино здружение на граѓани, во 1971 година. Од 1998 година МПЗА е основачка
членка на Здружението на македонски заедници од Австралија, кое претставува Сојуз
на регистрирани Македонски организации од цела Австралија.
Голем дел од основачите на МПЗА биле етнички Македонци прогонети од Егејскиот
дел на Македонија. За нив организацијата била основна база за слободно одржување и
развивање на македонскиот идентитет и македонското заедништво, како што за
Македонците од Вардарскиот дел била Република Македонија. Се‘ со цел да се
ослободат православните Македонци од асимилаторските индоктринации на Грчката,
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Српската и Бугарската православна црква во Австралија,
Инаку, владиката г. Тимотеј, во сослужение на свештеникот Ѓорѓија Поповски, во
јануари 2015 година го освети новиот иконостас на храмот „Свети Никола“ во
Кабрамата, со што ја продолжи канонската посета на Австралија. Претходно, откако
беше одржано основачко собрание за регистрација на првата епрахија на МПЦ во
Австралија, г Тимотеј изврши и осветување на новата градба на храмот „Успение на
Пресвета Богородица“ во Сиднам, а отслужи и литургии во храмовите „Свети
Димитрија Солунски“ во Вулунгонг, „Свети Никола“ во Перт и „Свети Јован Крстител“ во
Џилонг.
Иконостасот кој беше осветен во „Свети Никола“ во Кабрамата е дрворезбан иконостас
со нови икони. Тој е рачна изработка на мајстори од Охридско-дебарското
копаничарско школо „Димче Јанко“ и е изработен од ореово дрво, а новите икони се
дело на реномираниот македонски академски сликар Синиша Кашавелски.Иконостасот
е подарок од бројни верници на црквата „Свети Никола“. Сето тоа ја прави МПЦ „Свети
Никола“ да претставува значаен македонски духовно-национален центар со израз на
верата, надежшта и љубовта на Македонците од Австралија.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
slavekatin@gmail.com
www.slavekatin.com
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СРЕДА, 25 МАЈ 2016

Црквата „Света Петка“ во Сиднеј и нејзиното
долго „судско распетие“ (15)

ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Велат дека во Сиднеј е убаво во сите годишни времиња, а посебно во лето кога се
расцутени цвеќињата и мирисот се пренесува низ бројните паркови и зелени површини
додека капачите уживаат во долгите песочни плажи. Тоа ни се потврди при нашата
посета, а се уверивме и дека таа светска метропола нема големо загадување, не само
заради поволната местоположба и климатски услови, туку и заради тоа што секој
жител задолжително ја чува човековата околина.
Беше сабота, убав топол ден кога видовме сонце на тие простори, бидејќи во
предходните неколку дена постојано врнеше дожд. Од непосредна близина на Ботани
заливот ги видовме и првите храбри капачи, слично како оние во Охридското Езеро.
Исто така, таму го видовме и местото каде за првпат на австралиското тло стапнал
капетанот Цејмс Кук и многу други интересни места покрај океанот.
Инаку, Сиднеј е првата англиска населба на петтиот континент, а денес е најголемото
морско пристаниште, град на фјордовите и главен град на државата Нов Јуше Велс.
Меѓуоа Сиднеј е познат и потоа што по Мелбурн е втор македонски центар и место
каде се зборува англиски и македонски јазик. Затоа кога се пишува за Сиднеј, тој
мегалополис и трговски, административен и културен центар, или воопшто за
Македонците на петтиот континент, неизбежно е да се посети и да не напише за
Македонската православна црква „Света Петка“, за големиот, значајниот македонски
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национален, културно-просветен, религиозен и центар на сите активности на
најбројната македонска колонија на тие простори. Таму се сретнавме со голем број
пријатели од етничка Македонија, каде авторот на овие редови одржа предавање за
историскиот развој на Македонската православна црква.
Црквата „Света Петка“ во Рокдеил, во 2017 година ќе ги прослави своите четириесет
години од постоењето и активното работење. Во овој долг период бројни Македонци од
сите делови на етничка Македонија се вградиле во тој семакедонски центар.
Почнувајќи од првиот Иницијативен одбор до денешната Управа, во кои зеле учество
голем број истакнати патриоти, добри Македонци, донатори, домаќини, честити граѓани
на Австралија, луѓе за кои црквата им е вториот дом.

Инаку во аналите на овој македонски дом е забележано дека во пролетта во 1977
година, Одборот за изградба на црквата купи една стара куќа која беше преуредена во
македонски храм. Веднаш потоа беше извршено осветување и изведена прва литургија
на македонски мајчин јазик од тогашниот ахиерејскиот заменик, прота ставрофор
Спасе Стефановски, а во присуство на околу седум илјади Македонци и нивни
пријатели.
Меѓутоа, најсветол ден за оваа црковна општина ќе остане 19 февруари 1978 година,
кога на новиот објект на црквата беше извршено големото осветување од страна на
првиот поглавар на Македонската православна црква г.г.Доситеј, во сослужение на
тогашниот надлежен архиереј на Епархијата, митрополитот Кирил и поголем број
македонски свештени лица, а пред десетина илјади Македонци од сите делови на
Македонија и нивни австралиски пријатели.
Македонската православна црква „Света Петка“, што го носи името на девицата и
народниот донатор Петка, родена недалеку од Цариград, денешен Истанбул, се наоѓа
на една од главните улици на Рокдеил и многу потсетува на „стариот крај“, како да е
„средсело“. Црквата претставува храм каде Македонците доаѓаат да ги задоволат
своите религиозни потреби, а претставува и културен дом, во кој се организираат
најголемиот број манифестации на Македонците во Сиднеј. Црквата е изградена од
фасадна тула, а на северниот дел на храмот е изграден Македонски културен центар
„Илинден“, кој заедно со храмот претставува македонски конак во градот на
фјордовите. Центарот е доизграден и осветен на 8 јануари 1989 година од тогашниот
надлежен архиереј на Епархијата, митрополитот Тимотеј, во сослужение на
македонски свештеници и пред околу десетина илјади Македонци, а пред кои настапија
повеќе културно уметнички друштва.
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Покрај храмот, во долниот дел црквата „Света Петка“ има мала сала која служи за
вежбање на играорците и за други манифестации, а има и помошни простории, додека
на катот се наоѓа големата сала во која се собираат неколку стотици посетители. Таа
служи за одржување концерти, приредби, банкети, венччавки и други црковно треби.
Затоа со право може да се рече дека црквата е единствено место кадешто
Македонците се чувствуваат како да се во етничка Македонија.
Ова црковна општина е една од најголемите и најзначајните во Австралија во која се
одвиваат голем број активности на сите полиња. Во состав на црквата работи
Културниот центар “Илинден”, а во минатото таму се печатеше гласилото “Македонски
весник”; се емитуваше и радио-час на македонски јазик, се играше и пееше, се
другаруваше на македонски начин. Исто така, во црквата се активни Женската секција,
како и Детската градинка која е единствена детска установа надвор од Македонија.
Во исто време треба да се одбележи дека од македонската православна црква „Света
Петка“ како да отпочнаа недоразбирањата, расколот и судските процеси кои, за жал, се
водеа дваесеттина години. Затоа, во аналите на Македонската православна црква тој
период ќе остани како црна дамка во црковното живеење не само на оваа црква, туку и
на десетина други македонски православни цркви кои оставија значаен белег за
црковното живеење на Македонците од сите делови на Македонија, кои својата
иднина ја нашле во демократска Австралија.

Владиката Тимотеј со свештеници и верници во црквата
Меѓутоа, состојбата се измени со формирањето на Сиднејско-австралиската епархија
на Македонската православна црква, проблемот се реши на 18. февруари 2016 година.
Тогаш, Светиот архијерејски синод на Македонската православна црква – Охридска
архиепископија, го одобри регистрирањето на Македонска православна епархија како
правно лице во Австралија, со седиште во Сиднеј.
Светиот архијерејски синод на МПЦ реши да го прифати Статутот на новата епархија
во Австралиско-новозеландската епархија со што ќе се помогне да се врати мирот кај
верниците. На ваквата одлука и' претходеа долгогодишни конфронтации меѓу дел од
црковните општини и митрополитот Петар, на кого одбиваа да му ги препишат
имотните тапии. Со нив сега ќе управуваат избраните управи, но ќе бидат под канонска
јурисдикција на МПЦ.
„Здружението на македонски заедници во Австралија се обврза да го поддржи
старателството на имотите на Австралиско-новозеландската епархија. Тоа значи дека
имотот ќе припаѓа на нашата епархија при МПЦ и ќе се формира корпорација“, вели
митрополитот Петар.
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Игор Александров, претседател на Здружението на македонски заедници во
Австралија, пак, вели дека новата Епархија ќе биде со седиште во Сиднеј во форма на
непрофитно здружение на граѓани, сочинето од македонските православни заедници,
чии храмови влегоа под надлежност на митрополитот дебарско-кичевски, г. Тимотеј.
„Иако Уставот на Македонската православна црква наложува епархиите на МПЦ да
бидат посебни правни лица, во согласност со граѓанските закони на државите во кои
функционираат, со ова првпат во историјата ќе се случи Македонска православна
епархија да стане правно лице во Австралија со одобрение на Синодот на МПЦ“, рече
Александров.
Со ова Одлука се очекува да престанат долгогошишните несогласувања и „судски
распетија“, особено на црквата „Света Петка“, а членките на Здружението на
македонски заедници во Австралија сметаат дека со тоа ќе ги заштити самоуправните
надлежности на локалните македонски православни заедници врз своите храмови и
други имоти, а притоа да останат во духовно единство со Светиот Синод на МПЦ, во
согласност со взаемно прифатените правила и законите и регулативите кои важат за
други непрофитни организации кои се регистрирани како правни лица во демократска
Австралија.
Авторот на овие редови, како Македонец, како поклоник и чувар на светата Македонска
православна црква, како познавач на црковното живеење на Македонците во САД,
Канада, Австралија, Европската Унија, во Македонија и во други земји во светот, како
прв и скромен непартиски фукционер кој беше на чело на Комисијата за односи со
верските заедници во Република Македонија, од почетокот на создавањето како
суверена, независна и самостојна држава до денес ги следи и пишува за Македонците
во дијаспората. Затоа верувам дека читателите позитивно ќе ја разберат мојата
непристрасност во целиот овој долг, штетен и макотрпен спор на долго „судско
распетие“ за Македонците во Австралија.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
slavekatin@gmail.com
www.slavekatin.com
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СРЕДА, 18 МАЈ 2016

„Свети Кирил и Методиј“ – прв црковен и
национален центар во Сиднеј (14)

ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Печалбарството, односно преселувањето од Македонија во прекуокеанските земји е
карактеристично за традиционално иселеничкит краишта: Леринско, Битолско,
Преспанско, Костурско, Охридско, Воденско, Прилепско, Струшко, Солунско, Тетовско,
Скопско и други делови на Македонија. Иселеничките движења од овие краишта
започнале уште во 19 век. Се знае дека првите печалбари од Македонија пристигнале
на северноамериканскиот континент во 1865 година, првата поголема група претежно
од селото Буф, Леринско, во 1898 година, а во истата година и една помала група од
Долна Преспа и од Битолско. Првите Македонци – печалбари, пак, пристигнале во
Австралија по Првата светска војна, додека првите групи во 1924 година.
Првата светска војна наместо слобода од петвековното ропство, на Македонците им
донесе тројна поделба, угнетување, асимилација, денационализација и физичко уништување, што ги спроведувале порано ослободените соседи, Бугарија, Кралска
Југославија, Грција и Албанија. За разлика од она што се случувало во минатото, во
периодот од неколку векови, по Првата светска војна за релативно кусо време во
одделни делови на Македонија настанале крупни миграциони движења и етнички измени кои имале долгорочни катастрофални последици за македонското население.
Според делото „Македонскиот иселенички печат“ од авторот на овие редови, иселувањето уште повеќе се засилило по Втората светска војна, особено по поразот на Де86

мократската армија на Грција во Граѓанската војна, на чија страна масовно
учествуваше и македонското население од егејскиот дел на Македонија, со надеж дека
конечно ќе ги добие своите национални и социјални права. Поради репресалиите и
другите смислени постојани притисоци на грчките власти врз македонското население,
во тој период, голем број Македонци присилно беа принудени на преселување и мораа
да ги напуштат своите родни места. Ваквите појави особено беа изразени во леринскокостурскиот крај, каде што постоеле десетици агенции што се „грижеле“ за откорнување на македонското население од нивната родна грутка - Македонија.

Карактеристичен е периодот и по 1960 година, кога со отворањето на СФР Југославија
кон светот и со вклучувањето во меѓународната поделба на трудот, паралелно со
создавањето на аграрно население во градовите и либерализацијата на политиката за
одење на работа во други земји, дојде до иселување на илјадници работници и
интелектуалци од тогашна СР Македонија на петтиот континент. Преселничките
движења од етничка Македонија кон Австралија и Нов Зеланд и во други светски
центри, не престанаа до денес, меѓутоа нивниот интензитет е различен зависно од
економско-политичкиот момент во Македонија, на Балканот и во светот.
Со доаѓањето на Македонците во Нов Јужен Велс започнаа нивните активности и
заедничко живеење. Меѓутоа, поорганизиран живот на Македонците во Сиднеј започна
во 1946 година со формирањето на огранокот на МАНС (Македонско-австралиски
народен сојуз) под име “Весела Македонија”. Членовите на оваа организација развиле
широки активности во националното, културното и духовното живеење на Македонците
од сите делови на Македонија на тие демократски австралиски простори, организирајќи
вечеринки, пикници и други активности.
Тоа резултираше да се зголемат активностите и да се започне со формирање на
македонска православна црковна општина, исто како случајот со црквата „Свети Ѓорѓи“
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во Мелбуср. Така, Македонците од Сиднеј, кои беа претежно од егејскиот дел на
Македонија, решија нивната црква да биде посветена на големите учители „Свети
Кирил и Методиј“, од Солун, а да се изгради во населбата Розбери.
Управниот одбор на Општината, во чиј состав влегоа голем број истакнати македонски
иселеници, чиј претседател беше познатиот Мик Веловски, со помош на тогашниот
свештеник Методи Гогов, (подоцна архиепископ и поглавар на Македонската
православна црква г.г. Михаил) купиле една методистичка црква во населбата
Розбери. Набргу црквата беше преуреден во православен духовно-национален дом и
адаптирана за вршење богослужби, венчавки, крштевки и други црковни обреди кои за
македонските доселеници во Сиднеј значеле пресвртница во нивниот национален и
црковен живот.

Тогашните активности помогнаа да почне значаен црковен живот што услови црквата
„Свети Кирил и Методиј“ да биде осветена на 30 август 1970 година. Чинот на
осветувањето го изврши тогашниот надлежен архиереј, на Австралиската епархија
митрополитот Кирил, во сослужение на бројни македонски свештеници од Австралија,
голем број верници, претставници на Светскиот сојуз на црквите, на Одделот за
емиграции, југословенскиот конзул, како и македонски доселеници од Мелбурн,
Њукастел, Квинбијан, Порт Кембла и Вулунгонг.
Новоадаптираната црква служеше како македонски храм цели шест години, но бидејќи
беше мала по простор и неможеше да ги задоволи потребите на македонската
заедница, како и да одговори на потребните културно-просветни барања, во 1976
година се пристапи кон изградба на нова црква во истото место. Темелите за новиот
храм беа исто така осветени од митрополитот Кирил, а потоа се отпочна со акција за
собирање средства за црквата. Црковната управа и сите Македонци имаа одговорна
должност што во целост ја исполнија, собирајќи голем број донации за изградба на
оваа катедрална македонска православна црква и прв храм во Сиднеј.
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Изградбата на црквата беше завршена во 1977 година, кога на 16 октомври беше
свечено отворена. На тој значаен ден присуствуваа голем број иселеници од сите
делови на Македонија, а вратите на црквата на симболичен начин ги отвори премиерот
на Нов Јужен Велс, г. Н.К.Бранс, додека осветувањето на храмот го изврши првиот
поглавара на МПЦ, неговото блаженство митрополит охридски и македонски г.г.
Доситеј, во сослуженија на митрополитот Кирил и сите македонски свештеници во
Австралија, а во присуство на десетина илјади посетители. За прв претседател на
Управниот одбор беше избран Драган Размовски, а прота Владо Поповски беше
назначен за парохиски свештеник.
Интересно е да се одбележи дека црквата „Свети Кирил и Методиј“ во Сиднеј има два
престола, два олтара: еден посветен на св. Кирил и Методиј, а вториот на св. Ѓорѓи, кој
бил осветен од архиерејот г-дин Тимотеј за време на Божиќните празници во 1989
година. Црквата има сала, помошни простории, канцеларии и библиотека. Во неа се
формирани: Македонското фолклорно друштво “Даме Груев”, КУД “Илинден”, КУД
“Македонка”, Фудбалскиот клуб “Македонски орел”, Неделното училиште, Женската и
други секции кои играат важна улога во севкупното живеење во општината.
Црквата „Свети Кирил и Методиј“ во Сиднеј е еден од најголемите, најзначајните и
најпосетените македонски храмови во Австралија, а е единствен надвор од Македонија
кој има два престола, два олтара со што привлекува голем број Македонци и други
христијани во Сиднеј.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
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СРЕДА, 11 МАЈ 2016

„Света Богородица“ во Њукастел – една од
значајните македонски православни цркви во
Австралија (13)

Њукастел, или „Новиот дворец“ е градското подрачје кое е втора најнаселена област
во австралиската држава Нов Јужен Велс, кој уште го нарекуваат „градот на
Христовата црква“. Тој е сместен на околу 160 км северно од Сиднеј и е развиен
индустриски центар на брегот на Тихиот Океан. Њукастел е град со околу триста
илјади жители, претежно англиско население, а покрај бројни доселеници од Европа и
Балканот, таму се доселиле и околу пет илјади Македонци од етничка Македонија. Нив
ги има претежно од Пелагонија, Преспанско, Охридско, Костурско, Скопје и други
места.
При нашата посета на Њукастел, заедно со нашиот пријател Кире Циревски се
сретнавме со поголем број пријатели од Преспа, Битолско и Леринско, каде се
запознавме со историскиот развој на овој убав град во северниот дел на Нов Јужен
Велс. Така, во литературата се вели дека во минатото овој дел на Австралија бил
населен со Абориџани и домородното население ја нарекувала оваа област
Малубимба. Меѓутоа, животот на Абориџаните се изменил кога во септември 1797
година, полковникот Џон Шортланд, првиот Англичанец дошол на тие простори и
започнал да ја истражува таа област богата со јаглен. Њукастел се стекнал со
репутација на голем простор богат со јаглен и затвореници, затоа и го завикале
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"пеколна дупка", бидејќи таму биле испратени најопасните осуденици кој копале во
рудниците за јаглен.
Њукастел во почетокот на формирањето бил еден од најголемите затворенички
центри. Во тоа време градот бил именуван како Кингтаун, по името на гувернерот Кинг,
а потоа во 1804 година преименуван во Њукастел. Тоа било повод на централното
подрачје, на маркантно места да започне да се гради старата англиканската
Христовата катедрална црква, чиј денешен објект е духовен и архитектонски споменик
на градот. Затоа, често Њукастел е нарекуван „место на Христовата црква“.
Како одминувале годините, така и доаѓале промените во живеењето на тие простори
на петтиот континент. Тие промени во почетокот на 18. век направија Њукастел да не
биде само казнена населба, туку и простор што ги отворил вратите и за другите
дојденци кои запоцнале да се занимаваат со земјоделие и други гранки.
Македонците во Њукастел и околината започнале да се доселуваат меѓу двете светски
војни во минатиот век, кога и започнало нивтото организирање. Меѓутоа, активностите
на поголемо организирање започнале по Втората светска војна, со формирањето на
огранокот „Балкан“ на Македонско-австралискиот сојуз (МАНС), што беше
конституиран при крајот на 1949 година. Една од активностите на МАНС во тие
повоени години беше и собирањето средства за изградба на Болницата во Скопје, меѓу
кои најактивни била групата Македонци на чело со иселениците: К. Мурџев, К.
Каранфилов, С. Соболев, С. Кукуловиќ и други.

Њукастел
Следејќи го примерот на Македонците во Мелбурн, кои уште во 1960 година, со големи
напори и жртви и љубов ја формираа првата македонска православна црква во
дијаспорат „Свети Ѓорѓи“, во истиот период и во Њукасел митрополитот на МПЦ Наум,
во сослужение со македонските свештеници Нестор Поповски и Ѓорѓи Ангеловски ја
отслужил првата богослужба на мајчин македонски јазик во овој град. Тој чин беше од
големо значење за Македонците во Њукастел, за подигање на нивниот морал и
националниот дух. Како резултат на тоа подоцна беше основана црковната општина,
во почетокот како Македонски дом, а потоа како Црковна општина „Света Богородица“.
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Според делото „Македонските православни црковни општини во Австралија, Канада и
САД“ на авторот на овие редови, во 1961 година Македонците во Њукасл купиле место
за изградба на црква и дом, кои пред австралиските власти биле регистрирани како
македонски асоцијации со Статут на Општина. Меѓутоа, подоцна, настапил период на
застој во активностите; иселениците биле поделени на две групи: една околу
црковната управа, а другата околу спортското друштво “Славија”. Меѓутоа, со
помирувањето на групациите во 1967 година дошло до обединување и забрзани
подготовки за изградба на црквата „Света Богородица“. Тогаш биле собрани голем број
средства за црквата, а била избрана и црковна управа во која влегле иселеници од
дотогаш поделените групи, на чело со Петар Шабалев, како претседате и Раде
Евтимовски, како секретар, двајцата истакнати македонски општественици на петтиот
континент.
Исто така, според делото „Македонците во Њукастл“ од проф.Трајче Бошковски, покрај
големиот број лични податоци за Македонците на тие простори, се вели дека посебно
место во почетните години им припаѓа и на членовите на првата управа: Никола
Сазданов, Џон Фотев, Лале Дафов, Блаже Јовановски, Стево Георгиев, Панде
Бабамовски, Ѓорѓи Манговски, Ристо Илков, Ристо Пандов и многу други кои дале
голем труд, средства и време во изминатите педесетина години.

Митрополитот Кирил заедно со свештеникот Михаил Гогов (подоцна архиепископ
Михаил) ја осветија црквата „Света Богородица“
Инаку, еден од најзначајните датуми во историјата на оваа црковна општина ќе остане
25 април 1969 година, кога надлежниот архиереј за Австралиската епархија,
митрополитот Кирил го осветил местото за црквата „Света Богородица“. Потоа
започнале големи активности. Како резултат на заедничкото живеење на сите
Македонци во Њукастел, црквата била изградена до крајот на 1969 година. Големо
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осветување на црквата „Света Богородица“ го извршил митрополитот Кирил во
сослузение со свештениците Методи Гогов (подоцна архиепископ на Македонската
православна црква, г.г.Михаил) и Методи Лазаревски, на 28 мај 1971 година, со што
отпочна еден нов црковен и национален живот на Македонците од овој дел на
демократска и мултикултурна Австралија.
Црквата „Света Богородица“ во Њукастел како објект и една од поубавите македонски
православни цркви во Австралија. Таа има голема сала за собири, за вечеринки, за
приредби и за други манифестации. Објектот со своите архитектонски решенија
претставува убав прилог во архитектурата на Њукастел. Во состав на црквата работи
Македонскиот културен центар.
Во овој период од педесетина години во состав на црковната општина голем придонес
имаат КУД “Стив Наумов”, ФК “Македонија”, Македонското училиште “Гоце Делчев”,
Пензионерското друштво, Женската секција, Студентска и младинска организација.
Македонска театарска група, Австралиско-македонска асоцијација за култура и
човекови права и други секции, кои пртставуваат место за собирање, забава за
другарување, за продолжување на традициите и обичаите, како и за зачувување на
македонскиот мајчин јазик и сопствениот идентитет на Македонците од сите делови на
Македонија.
Продолжува
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СРЕДА, 04 МАЈ 2016

„Света Богородица“ во Бризбеин и „Света
Недела“ во Голд Коуст - македонски домови за
генерациите (12)

ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА
Бризбеин, или како што често го нарекуваат „градот на цвеќето“ е главен и
административно-културен центар на државата Квинсленд. Овој убав град како
населба бил формиран 1824 година во состав на англиската колонија и служеше како
„заточеништво“ на непослушните и прекршителите на законот. Меѓутоа, денс овој
привлечен велеград е значајно морско пристаниште, кое ја поврзува Австралија со
Далечниот Исток и пошироко по целиот свет, а во него и во околните места живеат
околу два и половина милиони население од сите делови на светот, наоѓајќи своја
егзистенција во туристичките, индустриските, земјоделските и други бизниси.
Во овој велеград и конгломерат од народи се вгездиле повеќе од илјада Македонци од
етничка Македонија. Нив ги има најповеќе од егејскиот дел на Македонија кои се
доселиле по поразот на ДАГ во Граѓањската војна во Еледа (Грција), поточно во екот
на голготата на македонскиот нарот. Исто така, на тие простори се доселиле и
семејства од Република Македонија. Нив ги има од сите делови на Македонија, но
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најбројни се од Леринско, Битолско, а ги има и од Прилепско и од Охридкопреспанскиот регион.
Иако македонската заедница не е многубројна како во другите австралиски центри, но
таа е голема по духот и постигнувањата на национално, духовно и културно поле. Тоа
особено е изразено преку заедничкото живеење во македонската православна црква
„Раѓање на Пресвета Богородица“ , која претставува дом на заедништво, другарување
и зачувување на македонскиот национален дух, култура, традиции и обичаи и сакрален
објект за православните Македонци на тие австралиски простори.
Почетните активности, особено оние на црковно духовно поле во македонската
колонија во Бризбеин почна со посетата на тогашниот архиереј митрополитот господин
Кирил во јуни 1980 година. Тогаш митрополитот Кирил ја опслужи првата богослужба
на мајчин македонски јазик, изврши осветување на објектот во кој се собираа
Македонците и го изврши првото крштевање на македонско девојче.. Чин што остана
со трајни белези кај Македонците на тие топли простори,
Инаку, зградата на црквата “Света Богородица” во минатото припаѓала на една
Англиканска црква, а сега е преуредена во македонски храм. Таа е изградена од тврд
материјал и претставува убаво архитектонско решение. Црквата се состои од храм за
неколку стотини луѓе и други помошни простории.
Во тој период во состав на црквата работеја: Играорната група “Танец”, Фудбалскиот
клуб “Обединети македонски браќа”, Неделното училиште по македонски јазик “Крсте
Мисирков”, Македонскиот радио-час што се емитува во рамките на мултикултурна
програма во Австралија, како и Македонскиот младински центар “Китка”.

Заслуги за овој македонски духовно-културен светилник за генерациите во Бризбеин
имаат сите Македонци на тие простори. Меѓутоа, посебно треба да се нагласи
активноста на првата црковна управа на чие чело беа претседателот и донаторот
Симе Гагачев од с. Буф, Леринскло, секретарот Никола Стоилковски, потоа на
активистите: Кире Буцевски, Кире Азмановски, Коста Ликовски, прота Атанас
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Станковски, како и свештеникот Ѓорѓи Кацарски, првиот свештеник што ја посетил оваа
македонска општина.
Еден од светлите датуми на македонската православна црква „Света Богородица“ во
Бризбеин е, секако, 9 мај 1982 година кога е извршено големото осветување од
тогашниот надлеже архиереј митрополитот Тимотеј, во сослужение на свештениците
Спасе Стефановски и Климент Џепаровски, а во присуство на голем број доселеници
од повеќе македонски заедници.. Посебен белег на тој свечен цин му даде присуството
на тогашниот министер на Австралискиот парламент, г. Бен Хафри. На оваа свеченост
посебно улога имаше играорната друпа „Танец“, а забавата траела до доцна во ноќта
кога и биле собрани голем број донации за црквата.„Света Богородица“.
Според делото „Македонските православни црковни општини во Австралија, Канада и
САД“ на авторот на овој текст, Македонците во Австралија имаат долга и макотрпна
историја проткаена со бескрајни страници, но и со премрежија и турбуленции кои
оставиле длабоки траги кај одреден број што живее на тие простори. Македонците
отсекогаш биле предмет на разни туѓи верски, национални и политички влијанија, кај
кои се нашло погодно тло за таквата дејност. Во тој правец активна била бугарската,
грчката и српската пропаганда, кои со успех ги вршеле своите замислени цели. Притоа,
во прилог одела и неорганизираноста на македонските доселеници кои, за жал, немале
ниту своја држава, ниту, пак, свои Македонски православни цркви.
Затоа, во периодот од нивното доаѓање во Австралија до конституирањето на македонската држава, Македонците биле предмет на туѓи пропаганди.
Во периодот меѓу двете светски војни, кога МПЦ не беше конституирана како државна
институција, македонските доселеници во Австралија не само што учествувале во
организирањето и во изградбата, туку и ги поддржале, ги финансирале и црквувале во
други цркви.

Меѓутоа, љубовта кон родната земја Македонија, а со тоа и кон Бога била голема,
чиста и искрена. Таков е случајот со Македонците во Бризбен кој ја формирале првата
православна црква на петтиот континент изградена со средства на Македонци. Имено,
во 1936 година, во околината на Бризбеин, имало голем број Македонци од Егејска
Македонија и од другите Балкански држави собирачи на банани и други земјоделски
производи, тие решиле да ја подигнат православната црква “Света Богородица”. Таа
била изградена во една мало места на фарма со банани чии средства ги дал еден
Македонец од егејскиот дел на Македонија. Црквата “Света Богородица” им служела на
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сите православни и други христијани на тие простори се‘ до 50-тите години од
минатиот век.
Слично како во Бризбен, во 1947 година, во месноста Крејбс Крик во Нов Јужен Велс
била изградена и православната црква “Света Богородица”. Таму живееле и работеле
дваесеттина семејства од Беломорска Македонија, кои собрале средства и на имотот
на еден Македонец од Костурско ја изградиле црквата. Осветувањето на црквата го
извршиле свештеници на Англиканската и Руската црква и била регистрирана пред
австралиските власти. Црквата “Света Богородица” постоела 4-5 години, се‘ до
периодот кога се отселиле Македонците и го продале местото заедно со објектот.
Меѓутоа, со обновувањето на Македонската православна црква во лицето на
Охридската архиепископија во 1957 година, состојбите рапидно се изменија. Така,
македонските православни цркви и црковни општини во Австралија се конституирани
врз законска основа и се организирани како религиозни, национални, социјални,
хуманитарни, културно-просветни, литературни, спортски и друг вид институции. За
реализирање на своите активности црквите и црковните општини, пред се‘, имаат
добиено широка поддршка од властите каде што постојат и од мајката
Светиклиментова црква во Република Македонија..
Една од таквите македонски центри е, секако Македонската православна црква “Света
Недела“ во Голд Коуст. Почетната иницијатива за изградба на оваа црква датира од
1989 година кога било формирано македонско друштво, кое подоцна прерасна и беше
регистрирано во црковна општина. Новиот црковен и национален храм „Света Недела “
е убаво архитектинско решение со кое Македонците се гордеат.
Со формирањето на македонската православна црква “Света Недела“ во Голд Коуст,
во голема мера се придонесе да се подигне на повисоко рамниште свеста, љубовта за
заедничко живеење и националниот идентитет на македонските иселеници на тој дел
на во Австралија.За црквите „Света Богородица“ во Бризбеин и за „Свети Никола“ во
Голд Коуст, често се вели дека се духовно-национални храмови за генерациите.
Продолжува
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СРЕДА, 27 АПРИЛ 2016

Македонско-австралиски информативни гласила
(11)

ДЕЛ ОД КНИГАТА „МАКЕДОНСКИОТ ИСЕЛЕНИЧКИ ПЕЧАТ“
“Илинденски весник” (1975-1980). “Илинденски весник” беше гласило на Македонскоавстралиското културно-уметничко друштво “Илинден” од рокдеил, а започна да се
печати во јули 1975 година. Првиот број излење по повод илинденските празници. Тој е
печатен на македонски јазик со латиница и на англиски јазик. Првиот број од овој
весник е печатен на 24 страници, голем формат 20 х 43 см., што го задржа и во
наредните броеви.
Вториот број од “Илинденски весник” е отпечатен во октомври 1975 година, на голем
формат, 29 х 43 см со латиница и на 24 страници.
Бројот 14 датира од април 1980 година, а е отпечатен на 16 страници. Овој број е
исполнет со текстови од други гласила и со мал број информации за активностите од
македонските заедници. Се чини овој е последен број.
“Глас на Македонците” (1977.- ). Гласилото беше орган на Австралискиот поткомитет
на Движењето за ослободување и обединување на Македонија (ДООМ). И покрај тоа
што не е наведен датумот на излегувањето на првиот број, од содржината може да се
претпостави дека всушност е отпечатен во Сиднеј, Нов Јужен Велс, во октомври 1977
година. Весникот е отпечатен на македонски јазик, на 16 страници, на формат 21 – 29
см., но не е дадено кој го уредува гласилото. Инаку, во наредните години ова
информативно гласило се печатеше во вид на списание од 20 до 32 страници на
98

формат 21 х 29 см. Се печатеше на македонски јазик со кирилица, а има позајмени
текстови и на англиски јазик.
Бројот 56 е отпечатен во февруари 1987 година. Тој е на ист формат како и
претходните броеви, но на 24 страници. Во него се застапени текстови во врска со
црковното живеење во Сиднеј и осветувањето на Македонската православна црква
“Св. Никола” во Камбрамата, потоа материјал за Македонија, за културното живеење
на Македонците во дијаспората, како и за црковното живеење во Македонија и
поставувањето на новиот поглавар г.г. Гаврил.
“Сонце” 1977). Детскиот весник “Сонце” скромен по својот квалитет, за првпат се
појавил во 1977 година, а го отпечати Осумгодишното училиште во Њутаун, населба во
Сиднеј. Тој е пишуван на македонски јазик и на 22 страници, на формат 16 х 20 см., чиј
уредник е наставникот Ѓорѓи Ѓорѓиев. Во кусиот вовед, покрај другото, се вели:
Списанието “Сонце” за првпат е издадено во учебната 1977 година, кога македонскиот
јазик се предаваше во државното основно училиште во Њутаун како еден од
мултикултурните јазици во тоа училиште.
Ист ваков број е репродуциран во 1988 година, кој всушност ги содржи скоро истите
материјали како и бројот од 1977 година.
“Повод” (1978 - ). Едно од позначајните македонски гласила што во Австралија
излегуваше подолго време беше списанието “Повод”. Тоа е прво македонско списание
за литература и култура на овој континент и единствено од ваков вид меѓу
иселеништвото. Излегуваше како орган на Македонското литературно друштво “Григор
Прличев” од Сиднеј, формирано на 31 март 1978 година во Сиднеј..
Првиот број на списанието “Повод” излезе на 15 јуни 1978 година на четири страници
со формат 30 х 21 см., додека наредните пет броеви со иста форма имаат зголемен
број страници чиј број се движи од 12 до 18. Од шестиот број списанието ја менува и
формата и квалитетот на хартијата и излегува на 23 страници, на мал формат 22 х 16
см, а неколку броеви се печатени од 28, до 40 страници. Во периодот од околу 14
години се отпечатени шеесетина броеви.

“Македонски етник” (1979). Ова гласило е официјален весник на Македонската
етничка комуна за Нов Јужен Велс, печатено во печатницата “Браќа Миладиновци” во
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Сиднеј. Првиот број излезе во декември 1979 година на 12 страници, на поголем
формат 23 х 37 см., на македонски јазик со кирилица, а половина текстови се на
англиски јазик. Отпечатен е на убава хартија.
“Македонски весник” (1985 - ). “Македонски весник” е еден од позначајните
македонски информатори во Австралија, што се печатеше на литературен македонски
јазик, а имаше материјали што се објавуваат и на англиски јазик.
Првиот број на “Македонски весник” е отпечатен во јануари 1985 година во Рокдеил,
населба на Сиднеј и збратимен град со Битола, како гласило на Центарот за
информации и печат на Македонската етничка заедница од Сиднеј. Тој е печатен на 8
страници на формат 43 х 30 см., а од вториот број се печати стандардно на 16
страници. Излегуваше еднаш месечно (месечник), неколкупати се печати на петнаесет
дена и еднаш во два месеца, по цена од 60 центи до еден долар.
Привременото престанување на печатењето на овој весник, не значеше крај.
Повеќепати се правеа обиди за повторно покренување. Така, во ноември 1991 година,
се направи обид за продолжување на животот на “Македонскиот весник” и е отпечатен
еден број. Новиот број по форма, а и неговото клише на главата е ист како и
претходните броеви. Тој е отпечатен со современа компјутерска техника на 16
страници, во кој преовладува македонскиот јазик, а има текстови и на англиски јазик.

“Македонски глас” (1990 - ). Меѓу големиот број информативни гласила, кои што
имаат значајна мисија за зачувување на македонскиот национален идентитет,
литературниот мајчин јазик, културните вредности, литературата, традициите и
обичаите меѓу македонските доселеници во Сиднеј, е секако весникот “Македонски
глас”. Тој започна да се печати 1990 година на македонски јазик, со кирилица,
настојувајќи да претставува афирматор на македонската вистина. Излегуваше на 16
страници, на среден формат 29 х 42 см. и беше еден од најчитаните и најпопуларни
неделни изданија на македонски јазик во Сиднеј и пошироко. Првиот број на весникот
се појави во вторник на 20 септември 1990 година во населбата Рокдеил предградие
на Сиднеј. Во почетокот тиражот се движеше до илјада примероди, а според зборовите
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на Васил Боглев достигнал и до пет илјади и станал трет најголем етнички весник во
Австралија. Во првата година отпечатени се 14 броеви, додека во 1991 година се
излезени 48 броеви.
Во јуни 1992 година, пак, Васил Боглев започна да го издава списанието “Збор”. Тоа се
печатеше на македонски јазик секој втор четврток во месецот и беше подготвувано на
најсовремена компјутерска опрема. На страниците на првиот број се појавија
коментари и осврти, како и други текстови, главно, со критичка содржина на актуелните
настани.
“Збор” (1992). Списанието “Збор” започна да излегува двапати месечно во 1992
година. Тој е дел од публикациите на весникот “Македонски глас” од Сиднеј. Се
печатеше на македонски јазик со кирилско писмо и излегуваше секој втор четврток во
месецот.
Продолжува
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СРЕДА, 20 АПРИЛ 2016

Македонските медиуми во Нов Јужен Велс (10)

ДЕЛ ОД КНИГАТА „МАКЕДОНСКИОТ ИСЕЛЕНИЧКИ ПЕЧАТ“
Медиумите на Македонците во Австралија се од посебен интерес и имаат
повеќекратно значење. Нивната историја и развоен пат се бурни и многу интересни.
Тие имаат посебна важност и играат огромна улога во информативната дејност на
Македонците во новата средина.
Развојниот пат на информативните гласила пред Втората светска војна се совпаѓа со
развојниот пат на македонските доселеници во САД и Канада. Тогаш ги следела бескрупулозната бугарска, грчка и српска пропаганда, предизвикувајќи заблуди, поделби и
раздор во нивните редови. Тоа се гледа и на планот на информирањето, каде што
токму поради недостиг на сопствен печат тие читале бугарски, српски, грчки, англиски и
други информативни гласила.
Меѓутоа, со конституирањето на Република Македонија во 1944 година настанаа
позитивни крупни измени и кај македонските иселеници. Меѓу другото, започнаа да се
печатат информативни гласила на мајчин македонски јазик, да се отвораат радио и ТВ
часови, со што иселениците се блиску до својата дедовка земја, Македонија.
Едно од најзначајните македонски информативни гласила во македонската дијаспора
беше весникот “Македонска искра”, кој е прв македонски иселенички весник во
Австралија. Тој започна да се печати на 11 октомври 1946 година, на денот кога се
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отвори нова славна страница во историјата на македонскиот народ во борбата за
слобода и независност. Весникот беше орган на Македонско-австралискиот народен
сојуз (МАНС).
Тој процес се продлабочува, проширува и збогатува во изминатите седумдесет години
во целина во Република Македонија и во дијаспората. Затоа, во продолжение ќе ги
презентираме гласилата во Нов Јужен Велс објавени во делото „Македонскиот
иселенички печат“ од авторотт на овој текст, Славе Николовски-Катин, во периодот од
1957 до денес, а тоа се:
“Македонски глас” (1957-1958) – Сиднеј. По престанувањето на првиот македонски
весник “Македонска искра” во јануари 1957 година, во февруари истата година, како
двоброј за февруари и март во Сиднеј се појави “Македонски глас”. Весникот излегувал
како двоброј, макар што беше најавено дека ќе излегува еднаш месечно. Во првата
година се издадени пет броја и тоа покрај вториот април-мај, третиот за јуни-јули,
четвртиот за август-септември, петтиот за октомври-ноември. Во втората година е
отпечатен шестиот број за декември – јануари, а по подолга пауза во јуни 1958 година
е отпечатен последниот седми број. Весникот се печати на среден формат 28,5 х 44,5
см. Со латиница. Само главата на весникот односно клишето, е со кирилица, на кое
стои дека е ова единствен македонско-австралиски комерицјален и социјален весник.
Бројот 7 од јуни 1958 година е последен отпечатен “Македонски глас”. Тој е печатен на
4 страници, исто формат и ист квалитет на хартијата. Во него е даден пригоден текст
по повод завршувањето на 7-та конференција на МАНС со извештаи од повеќе
членови, кои зборуваат за проблемите, значењето, перспективите, обврските и
финансирањето на весникот, а е поместена и Резолуцијата.

Единство” (1965). По згаснувањето на “Македонски глас” во 1958 година во
информативната дејност кај Македонците во Австралија настана голема празнина. Во
тој период и‘ се отвори простор на бугарската пропаганда машинерија, која успеа една
група поранешни активисти на Македонско-австралискиот народен сојуз (МАНС) да ја
натера, да издава весник. Весникот е наречен “Единство”, чиј прв број излезе во
септември 1965 година во Сиднеј, деклариран како општествен и економски весник.
Првиот број е отпечатен во Сиднеј во септември 1965 година на среден формат 31 х 43
см. На бугарско-македонски јазик со латиница, само насловот (клишето) е со
кирилица. Вториот број се појавил во октомври 1965 година, во кој е објавена статија
за Илинденското востание со некои стари “видувања” и “вистини”. Исто така, поместен
е текстот под наслов “11 Октомври – Денот на оруженото востание” во кој покрај
другото, се наведува дека 11 Октомври е симбол на вековните стремежи на
македонскиот народ на злобода и е национален празник како во стариот крај, така и на
Македонците во Австралија и во светот. Потоа поместен е текстот за одржувањето на
годишното собрание на организацијата „Весела Македонија” од Сиднеј и текстот по
повод изборите на црковното раководство во Македонската православна црква Св.
Ѓорѓи во Мелбурн.
“За Единство” (1966). Со пропаѓањето на “Единство” во 1965 година, се направи
уште еден обид да излезе весникот, но со нешто изменето име. Имено, се појави под
наслов “За единство” во ноември 1966 година како бр. 3. Весникот кој повеќе личи на
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леток, се појави во Сиднеј и од него е отпечатен само еден примерок, на 4 страници,
формат 20 х 31 см. Отпечатен е на англиски и на нечист македонски јазик, а и насловот
на весникот е на латиница. Посебен простор е посветен на гостувањето на КУД
“Светлост” од Мелбурн во Сиднеј и Њукасл.
“Македонија” (1969). Првиот број на весникот “Македонија” се појави во Сиднеј на 13
март 1969 година. Отпечатен е на 8 страници на среден формат (29 х 44 см.), на
македонски јазик со латиница. Весникот е независен и рекламно-информативен, а тоа
значи дека нема да се врзува со било каква идеологија и политика.

“Нова Македонија” (1969). Гласилото за прв пат се појави во Сиднеј на 19 април 1969
година како неделник, чиј издавач беше извесен Чек Лорд, а главен и одговорен
уредник Драги Неделковски. Главата е на македонски, со латиница и ги содржи
основните податоци. Весникот се печати на лош македонски јазик со латиница, на 8
страници, на формат 28 х 45 см. По цена од 15 центи.
Во почетокот на мај 1969 година се јавува уште еден број.
“Македонија” (1972). Во предградието на Вулунгонг, во Порт Кембла, во почетокот на
седумдесеттите години, кога бројот на доселениците во Македонија постојано се
зголемуваше, се појави првиот број на весникот “Македонија”. Тој е отпечатен како
месечник во февруари 1972 година, на 8 страници, на среден формат. Се печати на
македонски јазик со кирилица, а има текстови и на англиски јазик.
Од весникот “Македонија” се отпечатени само три броја кои се исти по форма и
идентични по содржина.
Продолжува
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СРЕДА, 13 АПРИЛ 2016

Австралиско-македонскиот театар од Сиднеј (9)

ДЕЛ ОД КНИГАТА „СВЕТОТ НА ДЛАНКА“
Театарското живеење на Македонците во Австралија започна на почетокот на
деведесеттите години од минатиот век во Сиднеј. Тоа е тесно поврзано со името и
делото на Благој (Бил) Нешковски, талентиран текстописец и уметник кој прерано го
заврши својот живот. Неговите претстави беа играни во Сиднеј, Мелбурн, Вулунгонг и
други градови ширум Австралија, како и на гостувањето во Република Македонија.
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Денес во Илавара постои Македонски театар што го носи неговото името.
Во период од триесетина години Македонците во Австралија направија успешни обиди
на полето на театарот. Така, театарски групи од македонски доселеници и бројни
Македонци родени на петтиот континент, од повеќе градови ширум Австралија
презентираа интересни театарски претстави кои оставија видливи траги на полето на
театарската уметност.
Една од тие македонски театарски групи е, секако Австралиско-македонскиот театар.
Овој театарски состав е формиран во 2007 година со цел да ја промовира
македонската драмска и театарска уметност и да ги обединува луѓето со македонско
потекло кои се активни и креативни во драмски, сценски, театарски продукции и
творештво.
Австралиско-македонскиот театар е познат и признат театарски состав на широко меѓу
македонската и австралиската публика не само во Австралија, туку и со двете
гостувањата во повеќе градови во Македонија ги освои симпатиите кај театарската
публика и вљубениците во македонската иселеничката проблематика.
Меѓу бројните претстави на Австралиско-македонскиот театар се, секако, претставите
„Страв и срам“, „Мр Балкан“, „Стари и весели“, „Раскол“, „Остави ја свеќата да гори“,
„Борење со мечка“ и „Ченто“.

Првата драмска претстава „Страв и страм“ е дело на познатиот драматург Душан
Ристевски, кој е еден од основоположниците на Австралиско-македонскиот театар, а во
режија на Зоран Лозевски. Оваа драмско дело претставува огледало на животот на
едно македонско семејство кое се соочува со повеќе предизвици. Тоа е еден вид
психолошка драма исполнета со емоционални набои и семејна динамика за
трагедијата што го проследи едно семејство во кое здравјето на децата е поважно од
се‘ – поважно дури и од животот на родителите. Драмата има воспитен и возбудлив
карактер.
Во оваа возбудлива претстава улогите ги толкуваат македонските иселеници: Васко
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Србиновски, Олга Николовска, Кире Тошевски, Тони Глигуровски, Соња Божиновска,
Марија Кочовска, Митра Недановска-Нешковска, Николче Цветковски, Пеце Зенговски,
Соња Зенговска и Александар Чакоски.
Драмата „Мр. Балкан“ е, исто така, психолошка драма, траги-комедија преку која се
насликува емоционалната траума на македонската нација и се осветлува периодот во
македонската историја кога невини деца присилно се иселувани од своите домови во
Егејскиот дел на Македонија и потоа да бидат населени во источно-европските земји.
Настаните се случуваат за време на Граѓанската војна во Елада (Грција). Поради
нивната македонска етничност, на овие деца не им беше дозволено да се вратат во
своите домови. Само на оние кои присвоија грчки имиња и презимиња им беше
дозволено да се вратат во родните места. Оние кои не се откажаа од своето име
одбивајки да се помират со оваа геноцидност, останаа во новите земји или се населија
во Република Македонија, Австралија, САД, Канада. Ова е драма за македонската
голгота, за траумата на триесетина илјади деца, судбина која ги следи до крајот на
нивниот живот.
„Мр. Балкан“ во театарското остварување е постар човек кој е во инвалидска количка и
живее во старски дом. Тој постојано ги преживува спомените од неговото детство како
бегалец за време на Граѓанската војна во Грција. Тој е заклучен во времиња на страв и
конфузија каде трауматични слики на минатото се прегласни и преизразити.
Персоналот на старскиот дом вложува напори Балкан да биде смирен со употреба на
медицина. Истовремено, неговите деца се повикани да дадат свој придонес.

Членови на „Австралиско-македонски театар“
Со претставата „Мр.Балкан“ театарот забележа огромен успех при нивното гостување
во Македонија каде одржаа претстави во осум градови во 2011 година. Продуцент на
ова драмско дело е Зоран Лозевски, во режија на Стефан Нанцу, кој исто така играше
во претставата покрај Васко Србиновски, Соња Зенговска, Татјана Тодоровска, Спасија
Огненовска и Јован Ристевски.
Австралиско македонскиот театар од Сиднеј гостуваше по втор пат во Република
Македонија во јуни 2014 година, со претставата „Борење со мечка“ од Душан
Ристевски, во режија на Стефо Нанцу. Гостувањето бешее дел од поголемата турнеја
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низ неколку македонски градови итоа: Скопје, Велес, Штип, Струмица, Битола и во
Прилеп, каде беше дел од 49-тиот Театарскиот фестивал „Војдан Чернодрински“.
Во претставата „Борење со мечка“ чија премиера за прв пат се одржа на македонски и
англиски во Сиднеј, пред македонска театарска публика играа деветмина актери: Васко
Србиновски, Ирена Вељанова, Никола Апостоловски, Валентина Апостоловска,
Стефани Степановска, Јаворка Котеска, Самоил Митревски, Владо Сазданов и Мена
Ристевска.

Како резултат на значајните постигнувања во театарската област, на 21 јули 2015
година, во Клубот на пратениците во Скопје, претседателот на Република Македонија,
д-р Ѓорѓе Иванов, свечено му додели Повелба на Република Македонија на
Австралиско македонскиот театар од Сиднеј. Од името на Театарот Повелбата ја
подигна Васко Србиновски, познат глумец и режисер кој работи во овој театар повеќе
години.
Австралиско македонскиот театар од Сиднеј последно се претстави пред
австралиската публика на 28 ноември 2015 година, во просториите на Hurstville Civic
Theatre, MacMahon Street, Hurstville, каде премиерно се престави со најновото дело на
драматургот Душан Ристевски „Ченто“. Ликот на Ченто го одигра Васко Србиновски, во
режира на Стефо Нанцу.
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Според зборовите на Душан Ристевски испирација за ова театарско дело му бил
мотивот што: Методија Андонов – Ченто беше претседател на привремената
македонска влада за време на Втората светска војна кога Македонија беше окупирана
од фашистите и монархофашистите на Германија, Бугарија, Италија и Грција: што тој
бил и прв претседател на македонската влада после формирањето на Република
Македонија во составот на југословенската федерација. Но, после овој период тој не
постоеше во македонската историја, како да испари од политичката сцена без некое
објаснување. Исто така, Душан Ристевски го рече и следното:
„Секако неговите современици мошне добро знаеја дека подло беше отстранет и
затворен во самица повеќе години, но за нас од помладата генерација тој беше
енигма и токму поради тоа се јави љубопитост кај мене да се истражува неговото
дело.
Да бидам искрен ова е голема обврска и предизвик не само за мене како автор туку и
за актерот и режисерот правилно да се престави еден лик кој остави големо дело
зад себе. За мене лично, проучувајќи го неговиот живот, сакам публиката да ја
вратам во периодот кога не беше лесно да бидеш Македонец поготово кога сите
соседи сакаа да грабнат делови од Македонија и да ја уништат македонската
нација.
Неговата визија делумно се оствари после повеќе од четири децении кога
Република Македонија стана независна, суверена и самостојна држава. Реков
делумно, бидејќи тој секогаш настојуваше и се бореше за обединување на
Македонија, пат кој сите ние треба да го следиме, но, за жал, други решаваа, а
делумно и сега некои решаваат за иднината на Македонците. Неговиот живот
трагично заврши но тој знаеше дека неговата борба не беше залудна“, релче
авторот на текстот на драмското дело „Ченто“, писателот Душан Ристевски.
Продолжува

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
slavekatin@gmail.com
www.slavekatin.com

110

СРЕДА, 06 АПРИЛ 2016

Публицистичко новинарски остварувања во
друштвото „Григор Прличев“ (8)

ДЕЛ ОД КНИГАТА „МАКЕДОНСКИОТ ИСЕЛЕНИЧКИ ПЕЧАТ“
Бројот на македонските гласила во Австралија се зголемува од година во година како
потреба за национална афирмација и презентирање на активностите и достигнувањата
во новата средина и секако, на мајчиниот македонски јазик. Истовремено, тие се
моќен фактор за зачувување на националниот дух, го јакнат патриотското единство и ги
афирмираат националните доблести рамноправно со другите етнички групи што живеат во Австралија.
Инаку, Друштвото „Григор Прличев“ е формирано на 31 март 1978 година во Сиднеј, а
во него членуваат Македонци ентузијасти, вљубеници во
македонскиот јазик и
литература. Списанието на Друштвото, го уредува Редакциски одбор составен
претежно од ентузијасти со потекло од Охридско-струшкиот и Битолско-преспанскиот
регион.
Едно од најзначајните македонски гласила што повеќе години се издаваше во Австралија, секако беше списанието „Повод“. Тоа беше прво македонско списание во
Австралија и единствено од ваков вид во иселеништвото. Излегуваше како орган на
Македонското литературно друштво „Григор Прличев„ во Сиднеј.
Според книгата „Македонскиот иселенички печат“ од авторот на овие редови, Славе
Катин, првиот број на „Повод“ се појави на 15 јуни 1978 година на четири страници со
формат 30 х 21 см. додека наредните пет броеви ја имаа истата
форма, а имаа
зголемен број страници, во периодот од речиси пет години колку што излегуваше,
отпечатени се 28 броеви, на различен формат.
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Душан Ристевски и Иван Трпоски
Во воведот на првиот број, а слични текстови се објавени и во наредните броеви, се
вели дека списанието „Повод“, покрај презентирањето на литературните и просветните
достигнувања во Татковината, ќе објавуваат лични творби од областа на поезијата,
прозата и журналистиката на членовите на Македонското литературно друштво „Григор
Прличев“, а по пат на конкурс, и на членови и други лица кои се занимаваат со пишување лични творби за животот во Австралија. Во натамошниот текст од првиот број
се вели дека со формирањето на Друштвото „Григор Прличев“ се појави 'ркулецот
којшто се разграни наоколу и во својата утроба ги привлече заинтересираните
љубители на македонскиот јазик и литература.
Содржината на списанието „Повод“ е разновидна. Секој број е посветен на по еден
македонски литературен деец со осврт на неговите најдобри литературни остварувања. Потоа, застапени се рубриките: „Дела на наши членови“, „Од македонското
народно наследство“, „За македонскиот јазик и литература“, „Страници од литературата“, „Јазично катче“, „Детско катче“, како и голем број рекламно-пропагандни
материјали од некои претставништва во Австралија и од македонските иселеници сопственици на разни бизниси во Сиднеј и околината.
Во почетокот на печатењето на списанието „Повод“ (1978 година), излегоа три броја.
Првиот број излезе во јуни, вториот во август и третиот во октомври. Потоа се зголеми
бројот на страниците и се подобрува квалитетот на списанието. Овие броеви ги
уредува Редакциски одбор во состав: Цане Долевски, Лилјана Тошевска и Душан
Ристевски, како главни и одговорен уредник, додека Миле Петровски е технички
уредник.
Во 1979 година се печатени, исто така, три броја, но како тримесечници, сите на 20
страници, со формат 21 х 30 см., додека четвртиот, бројот 7 е издаден на 24 страници
и на помал формат (16 х 21 см.). Во овој и во другите броеви во наредниот период
застапени се рубриките: „Од број до број“, „Наши писатели“, „Дела на наши писатели“,
„Од македонското народно творештво“, „Конкурс“, „Јазично катче“, „Осврти“, „Забавно
катче“, „Резултати од конкурсите“ и други.
Во наредните 1980 и 1981 година, се отпечатени по четири броја: од бројот 8 до бројот
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11 и од 12 до 16, како тримесечници чиј број на страници се движи од 26 до 32. Во сите
нив, а и во наредните во кои се застапени рубриките од претходните години, одговорен
уредник е Душан Ристевски, а му помагаат членови на Друштво „Григор Прличев“.
Секоја година во списанието „Повод“ се објавуваше конкурс, од кој се избираа
најдобрите литературни творби во годината, со учество на автори кои анонимно и шифрирано ги испраќаа своите лични творби поезија, проза и детска литература. Вообичаено, на конкурсите пристигнуваа голем број литературни творби, од кои посебна
комисија, составена од членови на Друштвото и видни општественици од македонско
потекло, избира и ги рангираа остварувањата како први, втори, трети и четврти и ги
наградуваа со скромен паричен износ. Во текот на петте конкурсни натпреварувања,
наградени се 18 песни, 10 раскази, 6 песни за деца и 6 детски раскази.
На 12 април 2013 година , во Сиднеј на свечен начин се одбележа 35 годишницата од
постоењето на Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј,. На свечаноста
присуствуваа стотина членови како од Сиднеј така и од поближните градови кои имаа
можност да се присетат за почетоците од формирањето и безбројните активности со
кои Друштвото се постави на пиедестал како поборник за македонскиот јазик,
литература и култура во Австралија, да се потсетат за значајното списание „Повод“ кое
одигра значајна улога во публицистичко-новинарската дејност на друштвото „Григор
Прличев“.

Друштвото од самиот почеток превзеде водечка улога во негување на македонскиот
јазик преку издавање на списанието „Повод“, организирање на наградни конкурси за
„Прличева награда“, издавање книги од самите членови и формирање на библиотеката
„Григор Прличев“. Од самиот почеток Друштвото ја превзеде улогата на организирање
Денови на македонската култура, филмски фестивали, изложби, семинари и
конференции, поетски средби, театарски вечери, јавни протести, дебати и издавање
113

писмени ноти во борбата за зачувување на македонскиот идентитет, барање човекови
права за Македонците во поробениот дел на Македонија и апели за да се поддржи
правото за самоопределување на Македонците во Австралија и да се запре
дискриминаторската политика на Европската заедница.
За своите најактивни членови, соработници и помагатели, Друштвото им додели
благодарници за нивните напори во негување на македонскиот јазик. Исто така по
изнесените претходни предлози на свечаноста се одлучи едни од најактивните
членови да бидат прогласени за почесни-доживотни членови. Иван Трпоски беше
прогласен за почесен член, а Душан Ристевски за почесен член-претседател. Исто така
на средбата едногласно се одлучи на најиздаваниот поет и писател Иван Трпоски да
му се додели посебна Прличева награда за книгата „Угреј сонце во мојот сон“ што
беше издадена како избор од неговата поезија по повод авторовата 35 годишна
публистичка дејност.
Исто така им се додели посебна благодарница на Димче Џајкоски од Маседон Травел и
на филантропистот Др. Васил Тулевски за нивното парично донирање кон издавањето
на книги од Друштвото.
Продолжува
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СРЕДА, 30 МАРТ 2016

Во Литературното друштво „Григор Прличев“ во
Рокдеил (7)

ДЕЛ ОД КНИГАТА „СВЕТОТ НА ДЛАНКА“
Една од најзначајните македонски асоцијации во Сиднеј и пошироко е, секако,
Македонското литературно друштво „Григор Прличев“. Тоа е прво литературно
друштво од таков вид во дијаспората. Друштвото беше формирано на 31 март 1978
година од група ентузијасти и вљубеници во македонскиот мајчин јазик, литературата и
културата. Познатиот иселеник, поет, писател, драматург, општественик Душан
Ристевски беше првиот избран претседател на Друштвото, во кое се зачленети
десетици познати и признати вљубеници на убавиот македонски литературен јазик, во
поезијата и прозата, во публицистиката и новинарството., во зближувањето на
македонските доселеници, коишто се активни на полето на литературата.
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Во книгата „Светот на дланка“ од авторот на овие редови се вели дека, меѓу другото,
Друштвото „Григор Прличев“ со неколку илјади книги, списанија и други материјали,
организираше наградни конкурси за најдобри литературни творби, а организира и
богата издавачка дејност на дела од македонските доселеници, кои во слободното
време се занимаваат со пишување. Во Друштвото членуваат голем број творци на
поетски остварувања. Тие се чувари на сè она што е македонско и се продолжувачи на
културните вредности на македонскиот народ од сите делови на Македонија во
дијаспората.
При посетата на Сиднеј се сретнавме, другарувавме и разговаравме со бројни наши
колеги членови на Друштвото. Од нив бевме информирани дека издавачката дејност
на Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ е многустрана. Меѓу другото,
таа има големо значење за афирмирање на литературните остварувања на
Македонците во Австралија и светот, како и за достоинствено презентирање на
македонските доселеници и нивните културни вредности кои се дел од мултикултурата
на многунационалното и демократско општество во Австралија.

Македонското литературно друштво Григор Прличев во Сиднеј, ја прослави 35годишнината од формирањето. Притоа, Иван Трпоски, поет, писател, познат и признат
деец, кој е и библиотекар во Друштвото, меѓу другото, го изјави следното:
„Од активностите на Друштвото вредно е да се одбележи традиционалниот
конкурс за “Прличева награда” за поезија и проза, каде најдобрите дела се
наградуваат во три категории; првите и вторите награди се во плакети и
третите награди со комплети книги. Поради покажаните успеси во полето на
литература и култура, тоа е наградувано, како од страна на македонската
заедница во Австралија, така и од страна на австралиската јавност. За зал,
Друштвото се‘ уште не добило никакво признание од татковината Македонија.
Инаку, улогата на Друштвото е насочена кон одржување и ширење на
македонскиот јазик, литература, култура и историја на австралиските
простори.Друштвото Григор Прличев во својата 33 годишна макотрпна работа
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има објавено 60-тина списанија Повод, 50-тина збирки песни, драми, раскази, поеми
од своите членови, а круна на сето тоа се објавените два зборници на македонски
јазик и една антологија на англиски јазик.
Убаво е да спомнеме и тоа дека друштвото Григор Прличев е единствено друштво
во светов кое работи самостојно, без ничии патронат. За помошта од Македонија,
пак, ни е мошне чудно: Кога немавме своја држава, добивавме повеќе помош од
тогашните југо-власти, сега имаме држава, за која го кревавме гласот до небо, но
не добиваме никаква помош, велат македонските иселеници, членови на
друштвото”, рече познатиот и признат поет, писател, вљубеник во своето Волино,
Иван Трпоски.

Библиотеката, именувана по преродбеникот од Охрид, Григор Прличев, веќе 38 години
успешно функционира во Сиднеј. На 31 март 1978 библиотеката ја основаа членовите
на австралиско-македонската заедница во Сиднеј, а целта е да се изучува, зачува и
промовира македонскиот јазик и македонските литературни. Мисијата на библиотеката
е да се збогати мултикултурното општество во Австралија со македонски книжевни
дела. Три и пол децении од основањето на библиотеката е историски момент за
македонската заедница.
Денес друштвото „Григор Прличев“ претставува столб на културните и литературните
збиднувања на Македонците и нивните пријатели во Австралија и ширум светот. Тоа е
едно од најзначајните публицистички куќи, културни и се’македонски центри кое ги
собира, зближува и надградува бројните интелектуалци, вљубеници во пишаниот збор,
во театарскиот храм и во се она што значи зачувување и афирмација на културата,
јазикот, името и вистина за македонскиот народ и етничка Македонија.
Продолжува
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СРЕДА, 23 МАРТ 2016

КУД „Илинден“ – афирматор на македонскиот
фолклор (6)

ДЕЛ ОД КНИГАТА „ВО АВСТРАЛИЈА КАКО ДОМА“
При нашата посета во Сиднеј ни беше речено дека Македонското културно-уметничко
друштво „Илинден“ од Рокдеил, е ороводник меѓу бројните културно-уметнички
друштва во државата Нов Јужен Велс. Тоа било формирано на 26 ноември 1966
година од група Македонци, ентузијасти, кои, одделени од Македонија, преку орото,
песната и музиката ја изразувале силната љубов кон родната земја- Македонија.
Со отворањето на портите на Македонската православна црква „Света Петка“, во
ноември 1976 година, друштвото „Илинден“ навлегло во една нова фаза на
постигнување резултати. Имено, во друштвото се формирал Одбор од голем број
активисти кои во исто време имале задолженија и во црковната општина и кои решиле
тоа да биде во состав на црквата. Членовите на друштвото на најдостоен начин го
презентирале фолклор пред македонските доселеници и другите етнички групи кои
живеат во Австралија.
Инаку, Македонското културно-уметничко друштво „Илинден“ од Рокдеил, предградие
на Сиднеј, каде што живеат повеќе од дваесетина илјади наши луѓе, е едно од најстарите и најактивните македонски друштва на петтиот континент. Работи во составот на
МПЦО „Света Петка“, и во него досега членувале над 2.000 млади играорци, музичари,
пејачи и други ентузијасти.
Во периодот од скоро педесет години КУД „Илинден“ учествувало на многу етнички
фестивали, црковни и други манифестации и било достоен амбасадор на македонската
игра и песна. Повеќе пати гостувале во Република
Македонија и учествувале на
бројни манифестации со постигнати видни резултати. Оваа година македонското
културно-уметничко
друштво
во
иселеништвото
го
слави
своето
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педесетгодишно постоење, исполнето со стотици успешни концерти, со многубројни
награди и признанија и со многу овации и аплаузи за успешната изведба на богатиот
македонски национален фолклор. Денес претседател на КУД „Илинден“ е истакнатиот
иселеник Пеце Наумовски, а кореограф е познатиот фолклорист Крис Каранфиловски.
Бевме информирани дека почетокот не беше лесен. Друштвото работело во тешки
услови, меѓутоа желбата за организираност и афирмација на македонскиот фолклор
била голема. Се започнало со организирање на игранки, прослави и други свечености
на кои се афирмирале младите фолклористи бурно поздравувани и подржувани од
публиката на сите нивни настапи. Подоцна во состав на Друштвото се основале
драмска и фудбалска секција, кои имале за цел да ги опфатат новите генерации
Македонци да се приклучат во севкупното живеење на доселениците од Македонија.
Прв претседател на Друштвото бил Ристо Велковски, а прва играорка Лена Белчева.

При нашата посета разговаравме со еден од претседателите на КУД „Илинден“,
истакнатиот иселеник Кире Паовски, по потекло од Цапари, Битолско, за кое често се
вели дека небаре цело село се преселило во Рокдеил. Кире е вљубеник во својот
народ и голем активист во македонската заедница. Бил претседател на комисијата за
културно-просветна работа при црквата „Света Петка“ и претседател на КУД „Илинден“
и повеќе пати на чело на оваа македонска асоцијација која постигнува видни резултати
на полето на ширењето на македонските обичаи, традиции, песната и игрите и
македонскиот народен фолклор на австралискиот континент.
Бевме информирани дека во изминатиот период членувале илјадници Македонци,
претежно родени во Австралија. Друштвото постојано учествувало на најразлични
фолклорни фестивали меѓу кои заслужува да се споменат, меѓу другите, настапите на
Етничкиот фолклорен фестивал „Квантас“, што се одржа на 6 јуни 1991 година во познатата светска куќа „Опера Хаус“ под покровителство на Владата на Нов Јужен Велс,
каде што достојно го презентираше македонскиот фолклор со другите етнички групи
што живеат на петтиот континент.
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За успехот на фестивалот КУД „Илинден“ беше ставено во таканаречената „Златна група“ и доби парична награда. Исто така, Друштвото учествувал на фестивалот „Свети
Кирил и Методиј“ во Розбери, што се одржа во чест на националниот празник Илинден,
како и на фестивалот „Илинден“ во Рокдеил, потоа настапи на првиот фолк-фестивал
„Македонија 91“ во Канбера, а гостуваше во Њукасел и во многу други места ширум
Австралија.

Прославата на 49-годишното постоење на Македонското културно-уметничко друштво
„Илинден“ е уште еден доказ за континуитетот во етно-презентацијата и воопшто за
достигањата на македонските доселеници во Сиднеј, каде што иако толку далеку од
дедовската земја, Македонија ги негуваат, чуваат и афирмираат националните и
културните вредности како дел од меѓунационалниот и демократскиот мозаик на Австралија.
Покрај Македонското културно-уметничко друштво „Илинден“, од активностите на
Македонците треба да се одбележи дека во Сиднеј постојан голем број друштва и
различни асоцијации на доселениците од Македонија. Меѓу другите се: Македонскиот
просветно-училишен одбор за Нов Јужен Велс; Македонското пензионерско друштво
“Методија Андонов - Ченто”, кое е формирано на 20 март 1990 година од членови кои
црквуваат во “Св. Недела” во Кабрамата; во повеќе градови на Австралија се
одржуваат македонски фолклорни фестивали на новокомпонирани песни; во Илавара
постои Македонскиот театар што го носи името на нејзиниот режисер и основач
Благоја Нешковски, млад талентиран уметник што прерано го заврши својот живот; во
Илавара е формиран Македонски добротворен центар, како продолжение на
Македонското добротворно здружение формирано во 1983 година; КУД “Охридски
бисери” од Беркли; КУД “11 Октомври” од Илавара; КУД “Вардар” од Грингила; КУД
“Вардар” од Бенгстаун и други македонски друштва и асоцијации во Нов Јужен Велс.
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Исто така, Катедрата за македонски јазик на Универзитетот „Маквори“ во Сиднеј, е
една од најзначајните образовни институции за Македонците и бројните лингвисти во
Сиднеј. Таа е основана во 1984 година и до денес голем број лингвисти ги завршиле
своите студии по македонски јазик и литература на престижниот универзитет
„Маквори“. Тоа е поврда за признавањето на македонскиот јазик и литература, за
македонска нација и вистината за Република Македонија.
Продолжува
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СРЕДА, 16 МАРТ 2016

Во Сиднеј како на Широк Сокак во Битола (5)

ДЕЛ ОД КНИГАТА „СВЕТОТ НА ДЛАНКА“
Сиднеј е една од првите англиски населби на петтиот континент и е формирана во
1788 година. Денес е најголемото морско пристаниште, град на фјордовите и главен
град на државата Нов Јужен Велс. Таму, во близина на Ботани Беј, во минатото се
истоварил капетанот Џејмс Кук, поставувајќи ги темелите на денешна модерна и
мултикултурна Австралија. По Мелбурн, Сиднеј е втор македонски центар и место каде
се зборува и англиски и македонски јазик.
Во Сиднеј се сретнавме со поголем број Македонци од Битола, Ѓавато, Цапари,
Охридско, Љубојно и други преспански места од етничка Македонија, од Леринско,
Прилеп, Мариово... Со нив разговаравме за животот и нивните постигнувања и
проблеми во Австралија. Но, за нив беше поважно да се зборува за Македонија, за
нивните родни места, за приликите и неприликите во новите општествени услови, за
политичкото милје и за сè она што е интересно околу и за Република Македонија.
Во текот на нашиот престој времето во Сиднеј беше врнежливо. Земјата беше жедна
за вода и се чинеше дека е зима, а не почеток на летото. Нашите домаќини се
потрудија да видиме поголем број знаменитости и карактеристики на Сиднеј , но и да
се запознаеме со животот и активностите на Македонците.
Така, уште во почетокот на нашиот престој во Сиднеј ни се укажа прилика да се
сретнеме и да разговаравме со претставници на Македонскиот просветно-училиштен
одбор. Од тие македонски просветители во Австралија бевме запознати дека Одборот
имал за цел да ги координира сите македонски училишта таму каде што живееле
Македонци; да изработува годишни наставни планови и програми од I до XII
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одделение и да одржува семинари по македонски јазик.
Првата настава по македонски јазик се извела во мај 1976 година во населбата Њутаун
и дека Македонскиот просветно-училиштен одбор за Нов Јужен Велс со успех започнал
да работи од 1978 година. Тој давал голем придонес во образованието и
воспитувањето, како и всадувањето љубов кај децата од македонско потекло кон
дедовската земја и бил чувар на македонскиот јазик, литературата, културата,
обичаите, традициите...

Бевме информирани дека Одборот бил единствена македонска институција од таков
вид надвор од Македонија која опфаќала повеќе од 30 наставници во етничките
училишта со околу 1.400 ученици, како и триесеттина наставници, еден координатор и
повеќе од 600 ученици во саботните средни австралиски училишта во Сиднеј, Њукасл,
Вулунгонг и Квинбијан.
Иницијативата за формирање на Македонскиот просветно-училиштен одбор ја дале
наставниците кои ја изведувале наставата по македонски јазик во Етничкото училиште
во сиднејската населба Њутаун, која почнала со работа во мај 1976 година. Истата
година во јуни во населбата Јагуна, а подоцна и во други училишта во населбите
Кенливејл, Анклиф и во Сент Џорџ, се формирале нови училишта. Идејата за
формирање на Одбор била поддржана од црковната управа на МПЦО „Света Петка“ од
Рогдеил и од другите македонски асоцијации во Сиднеј. Затоа Македонците во
Рогдеил, предградие на Сиднеј се чувствувале како да се на Широк Сокак во Битола.
Исто така, ни беше речено дека Македонскиот просветно-училиштен одбор успеал да
го зголеми бројот на македонските етнички училишта за дополнителна настава по
македонски јазик, потоа да го воведе македонскиот јазик во саботните училишта и да
воспостави добри врски со австралиското и македонското општество. Така, секоја
сабота македонскиот јазик, литература, култура, историја и географија се учеле во 12
етнички училишта во Нов Јужен Велс.
Овие училишта ги посетувале околу 800 ученици, а наставата ја изведувале 24
наставници. Од I до IV одделение учеле во 6 редовни училишта на Министерството за
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образование на Нов Јужен Велс. Македонскиот јазик како втор јазик го учеле околу 700
ученици, а наставата ја изведувале шест наставници. Исто така, во 7 гимназии од VI до
XII одделение, 28 наставници им предавале македонски јазик на околу 600 ученици, за
што полагале и матурски испити и им стоела оценка за предметот македонски јазик.

Улогата на Македонскиот просветно-училиштен одбор била непроценлива и од големо
значење за афирмација на македонскиот јазик и културата во Австралија, каде
македонскиот јазик рамноправно се употребува во ова мултикултурно општество како
што се практицираат и другите етнички јазици.
Се чини дека наставниците што биле испратени од Министерството за образование и
наука на Република Македонија биле од големо значење за работата на Одборот.
Така, во 1983 година бил изработен Наставен план и програма од прво до шесто
одделение и од седмо до дванаесетто одделение.
За одбележување е тоа што аставниците и членовите на Одборот во соработка со
наставниците и професорите од Македонија издале околу петнаесетина учебници и
други наставни помагала на македонски јазик, кои претставуваат убав прилог кон
македонската книжнина и придонес во наставните процеси во училиштата во
Австралија и пошироко каде се учи македонскиот јазик. Овие изданија целосно биле
финансирани од австралиската влада.
И денес овој Македонски просветно-училишен одбор има многу значајна улога во
воспитно-образовните проџеси кај македонските и другите ученици кои го учат
македонскиот јазик во демократска и мултикултурна Австралија.
Продолжува
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Првите македонски духовно-национални центри
во Нов Јужен Велс (4)

ДЕЛ ОД КНИГАТА „МАКЕДОНСКИТЕ ПРАВОСЛАВНИ ЦРКОВНИ ОПШТИНИ ВО
АВСТРАЛИЈА, КАНАДА И САД“
Активностите за поорганизиран живот на Македонците во Сиднеј започнале во 1946
година со формирањето на огранокот на МАНС (Македонско-австралиски народен
сојуз) под име “Весела Македонија”, под раководство на Кирил Ангелков, Васил
Христов, Џон Пизарков, Васил Бошков, Мик Веловски, Иљо Малков и други. Оваа група
Македонци развиле широки активности во националното и културното живеење на
Македонците од сите делови на Македонија на тие демократски австралиски простори,
организирајќи вечеринки, пикници и сл. Тоа резултираше да започне формирањето на
Македонската православна црковна општина „Свети Кирил и Методиј“ во Розбери.
Така, според делото „Македонските православни црковни општини во Австралија,
Канада и САД“ од авторот на овие редови е забележано дека Управниот одбор на
Општината со помош на тогашниот свештеник Методи Гогов, (подоцна архиепископ и
поглавар на Македонската православна црква г.г. Михаил) купил една методистичка
црква во населбата Розбери.
Објектот беше преуреден во православен духовно-национален дом и адаптиран за
вршење богослужби, венчавки, крштевки и други црковни обреди кои за македонските
доселеници во Сиднеј значеле пресвртница во нивниот национален и црковен живот.
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Црквата „Свети Кирил и Методиј“ во Розбери
Црквата „Свети Кирил и Методиј“ беше осветена на 30 август 1970 година, а чинот на
осветувањето го изврши тогашниот надлежен архиереј, митрополитот Кирил.
Новоадаптираната црква служеше како македонски храм цели 6 години, но бидејќи
беше мала по простор и не можежеше да ги задоволи потребите на македонските
верници, во 1976 година се пристапи кон изградба на нова црква на истото место.
Темелите за новиот духовно-национален храм „Свети Кирил и Методиј“ беа осветени
од митрополитот Кирил, а потоа се отпочна со акција за собирање средства за
црквата. Изградбата на црквата беше завршена во 1977 година, кога на 16 октомври
беше свечено отворена.
Осветувањето го изврши тогашниот поглавар на МПЦ, неговото блаженство г-дин г-дин
Доситеј пред повеќе илјади посетители. За прв претседател на Управниот одбор беше
избран Драган Размовски, а прота Владо Поповски беше назначен за парохиски
свештеник.
Црквата „Свети Кирил и Методиј“ во Сиднеј има два престола, два олтара: еден
посветен на св. Кирил и Методиј, а вториот на св. Ѓорѓи, кој бил осветен од архиерејот
г-дин Тимотеј за време на Божиќните празници во 1989 година. Црквата има сала,
помошни простории, канцеларии и библиотека. Во неа се формирани: Македонското
фолклорно друштво “Даме Груев”, КУД “Илинден”, КУД “Македонка”, Фудбалскиот клуб
“Македонски орел”, Неделното училиште, женската и други секции кои играат важна
улога во севкупното живеење во општината.
Една од првите Македонски православни цркво во Австралија е, секако „Свети
Димитрија“ во Вулунгонг.Почетнитеактивности за формирање на оваа црква беа од
времето кога се формираше првата црква „Свети Ѓорѓи“ во Мелбурн. Меѓутоа, во 1967
година Македонците од овој дел на Австралија го регистрираа Првиот црковен одбор,
кој успеа во наредните години да купи место за изградба на црквата.
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МПЦ „Свети Димитрија“ во Вулунгонг
Местото беше осветено од митрополитите Методиј и Кирил во мај 1969 година, а на 4
април 1971 година беше положен и осветен камен-темелникот на црквата. Со тоа
почна акција за собирање материјални средства во која се вклучија голем број
Македонци од сите делови на Македонија и затоа црквата беше изградена за кус
период.
Таканаречено мало осветување на Храмот беше извршено на 27 август 1972 година
што го изврши на симболичен начин градоначалникот на Вулунгонг, господинот
Поркер. На тој ден беа собрани голем број средства. Посебно место во дарителството
му припаѓа на Злате Танески од Белчишта, Охридско. Исто така, придонес во
дарувањето имаат Мијал Стефановски, Ангеле Ристиќ, Димко Димитровски (кој беше
прв претседател), Ангеле Брглевски, Димче Николовски, Каранфил Кочовски, Спасе
Ложенковски и други.
Посебно место во духовно живеење имаат свештениците: Љупчо Милошевски (првиот
свештеник), Васил Сламков, Васко Димитровски, Климе Џепаровски и други.
Црквата „Свети Димитрија“ е лоцирана во тесното градско подрачје на Вулунгонг во
непосредна близина на брегот на Морето. Таа е изградена во форма на буквата „Г“,
која денес е реновирана, приширена и разубавена и адаптирана за голем број верници.
Во состав на црквата работи КУД “Вардар”, женската секција, фудбалска и други
секции.
Почетните активности, пак, за изградба на црквата „Света Петка“ во Рокдеил започнаа
во 1977 година со формирањето на Иницијативниот одбор. Поголемиот број активисти
на Одборот беа членови на КУД “Илинден”, меѓу кои посебно место во почетните
години им припаѓа на Паско Грбевски, кој беше прв претседател, на Јоне Белчев, Перо
Кикереков, Јонче Кокаловски, Кире Циревски, Митре и Лазо Дупешеви, свештеникот
Александар Ивановски и многу други општественици и патриоти од македонската
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колонија во метрополата Сиднеј.

МПЦ „Света Петка“ во Сиднеј
Во тој период Одборот купи една стара куќа која беше урната и на нејзино место е
изградена денешната црква “Св. Петка”. Црквата беше осветена од поглаварот на
МПЦ г.г.Доситеј и митрополитот Кирил на 19 февруари 1978 година, во присуство на
голем број Македонци од сите делови на Македонија и нивни австралиски пријатели.
До црквата “Св. Петка” е изграден Македонскиот културен центар “Илинден” кој заедно
со храмот претставува значаен простор за Македонците од Сиднеј. Центарот беше
доизграден и осветен на 8 јануари 1989 година.
Ова црковна општина, за која денес, за жал и нехристијански и немакедонски се водат
безконечни судски процеси, е една од најголемите и најзначајните во Австралија во
која се одвивале голем број активности на сите полиња. Во состав на црквата работи
Културниот центар “Илинден”, а во минатото таму се печатеше гласилото “Македонски
весник”; се емитуваше и радио-час на македонски јазик, се играше и пееше. Исто така,
во црквата се активни женската секција, како и детската градинка која е единствена
детска установа надвор од Македонија.
Во реонот Кабрамата, пак, дел од Сиднеј е изградена третата МПЦ што го носи името
“Свети Никола”. Иницијатива за изградба на оваа црква покренаа активистите од МПЦ
“Свети Кирил и Методиј”, кои, поради оддалеченоста на црквата решија да изградат
уште еден храм. Поточно, на 3 февруари 1980 година е формиран Одбор од 15
членови на чело со Драган Размовски кој спроведе широки активности за изградба на
новата црква.
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Така, во мај 1983 година отпочна изградбата на црквата “Свети Никола” која на 8
февруари 1987 година беше извршено осветување на храмот од митрополитот Тимотеј
со голем број свештеници. Црквата е од тврд материјал, има храм и голема сала, а во
неа се активни женската и други секции.
Продолжува
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Австралија за Македонците е и далечна и блиска
(3)

ДЕЛ ОД КНИГАТА „СВЕТОТ НА ДЛАНКА“
Кога се форматираше сликата за Австралија во која нашите патувања беа врзани со
активностите и постигнувањето на Македонците, не е на одмет да се додадат и некои
други податоци за оваа земја. Така, главен град на Австралија е Канбера и се наоѓа на
територијата на федералната влада. Сиднеј е главен град на Нов Јужен Велс, Мелбурн
на Викторија, Бризбен на Квинсленд, Аделаида на Јужна Австралија, Перт на Западна
Австралија, Хобарт на Тасманија и Дарвин на Северната Територија. Најголеми планини се Австралиските Алпи и Сините Планини на исток и југоисток.
На овој континент има степи, полупустини и пустини (Големата песочна пустина и Го132

лемата Викториина пустина). Таму владее тропска клима на север, умерена и
суптропска на југ и на југоисток, тропскопустинска и степска во најголемиот дел на
континентот, а има мало количество врнежи. Во Австралија има малку реки, најголема
од нив е реката Мери со десната притока Дарлинг, долга 3. 490 км и која се влева во
Индискиот Океан.
Денес Австралија е една од најразвиените индустриски и економски сили и има
значајна улога во светот. Австралиската нација, која на картата на светот постои околу
250 години, а која е составена од многу нации и етнички групи, претставува пример за
многу народи и земји. Етничките групи со своето заедничко живеење го градат
познатиот австралиски мултинационален мозаик на културите на народите што живеат
на тие простори.
Патникот кој бил во Австралија, а не ги видел нејзините пасишта со стадата овци кои
обично бројат по неколку десетици илјади, тешко може да каже дека навистина ја
запознал оваа земја. Околу 200 милиони овци, а од нив повеќе од 100 милиони од
расата - мерино, се темел на сите стопански зафати на австралиската влада и
австралискиот народ. Треба да се додаде дека бројни македонски семејства, особено
од Беломорска Македонија кои живеат во Западна Австралија се занимаваат со
овчарство. Според некои податоци ако се смета дека секое семејство просечно има по
четири членови, тогаш произлегува дека секое семејство во Австралија има стадо од
околу 60 овци. Кога ќе се каже дека на секое семејство му припаѓаат по околу 7 говеда,
се добива приближно јасна слика за баснословното богатство што Австралија го има
на своите пасишта.

Во оваа пригода ќе нагласиме дека за молзење на овците во Австралија, ниту стручњаците за овчарство никогаш не слушнале. Кога на еден од нив му кажувавме за
нашите шарпланински и пелистерски бачила, за одличното млеко и сирење, солзи му
потекле од смеење, бидејќи и самата помисла на молзење овци му беше смешна. По
тој наш терк, сите жители на Австралија би морале да се занимаваат со молзење, за
да може околу 200 милиони овци секој ден да се молзат. Што би останало од
продуктивноста на трудот и имотите кога неговите вработени би се занимавале, меѓу
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другото и со таа работа - молзење?
Затоа, овчарските фарми во Австралија сè повеќе ги освојуваат ненаселените простори на континентот. Големото „море“ со темна боја и засушена трева на тропската
горештина во Квинсленд е полно со мекорунести овци и друг добиток што ја прават
Австралија земја на месото.
На аеродромот во Сиднеј нè пречекаа голем број нашинци како што и во минатото
пречекувале голем број гости од Македонија. Средбата беше пријателска и многу
срдечна. По пристигнувањето бевме сместени во еден убав хотел од каде можеше да
се види голем дел од метрополата. Нашата љубопитност да се сретнеме со
Македонците во Сиднеј беше голема. Затоа домаќинот не прошета низ повеќе
интересни квартови и делови каде се доселиле голем број Македонци, особено од
Битолскиот крај.
Во тие почетни моменти во новата средина, домаќините ни укажаа прилика да
присуствуваме и да бидеме гости на концерт на македонски ора и песни што го
приреди Македонското културно-уметничко друштво „Илинден“ од Рокдеил.
Задоволството беше големо. Се интересиравме за историскиот развој на „Илинден“, за
минатото, сегашноста, за идните планови и перспективи.. Притоа, бевме информирани
дека тоа е едно од најактивните македонски друштва на петтиот континент, а работи во
состав на МПЦО „Света Петка“. Во него членови се млади играорци, музичари, пејачи и
други ентузијасти, претежно родени во Австралија. Ни беше речено дека членството
на КУД „Илинден“ учествувало на бројни етнички фестивали, црковни и други
манифестации и било достоен амбасадор на македонската игра и песна.

Исто така разговаравме и се потсетивме за Културно уметничкото друштво „Илинден“
кога гостуваше во Република Македонија, каде учествуваше на бројни манифестации и
постигна видни резултати, со бројни успешни концерти, за што учесниците добија
награди и признанија. Авторот на овие редови се потсети и евоцираше спомени од
гостувањето на „Илинден“ во Македонија, кога публиката постојано ги наградуваше
учесниците со аплаузи за успешната изведба на богатиот македонски фолклор.
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Ова значајно македонско друштво, за кое со право се вели дека е ороводник меѓу
бројните културно-уметнички друштва во државата Нов Јужен Велс беше формирано
на 26 ноември 1966 година од група Македонци, ентузијасти, кои, одделени од
Македонија, преку орото, песната и музиката ја изразуваа силната љубов кон родната
земја.
Бевме информирани дека со отворањето на портите на Македонската православна
црква „Света Петка“, во ноември 1976 година, друштвото „Илинден“ навлегло во една
нова фаза на постигнување резултати. Имено, во друштвото се формирал Одбор од
голем број активисти кои во исто време имале задолженија и во црковната општина и
кои решиле тоа да биде во состав на црквата. Членовите на друштвото на најдостоен
начин го презентираат богатството на македонскиот фолклор пред македонските
доселеници и другите етнички групи кои живеат на петтиот континент, во Австралија,
земјата која за Македонците е и далечна и блиска.
Продолжува
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СРЕДА, 24 ФЕВРУАРИ 2016

Откривањето на новиот континент од Џејмс Кук
(2)

ДЕЛ ОД КНИГАТА „СВЕТОТ НА ДЛАНКА“
Во текот на нашиот престој во Сиднеј бевме информирани дека еден од најсмелите
морепловци во Тихиот Океан бил холандскиот капетан Абел Тасман, кој, пловејќи, ги
заобиколил, Австралија и Тасманија. Во првата половина на XVIII век, пак, почнало
истражувањето на океанот од Русите. Беринг го препловил северниот дел на Тихиот
Океан, којшто сега се вика
Берингово Море и ја открил Алјаска. Меѓутоа, сите откритија на овие први тихоокеански морепловци биле непознати во споредба со
големината на самиот океан.
Во обемната англиска литература забележано е дека во втората половина на XVIII век
европските морепловци извршиле низа смели пловидби. Благодарејќи на нив, човештвото дознало за многу непознати земји. Многу херои се удавиле, други загинале во
битките, а само малкумина умреле дома, во својата татковина. Но, светот нема
никогаш да го заборави бестрашниот морепловец Џејмс Кук, кој мечтаел да открива
нови земји во Тихиот Океан, во тој огромен непознат простор за Европејците, кој, во
исто време бил мамка за храбрите.
Со започнувањето на војната меѓу Англија и Франција во 1755 година, Џејмс Кук како
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офицер на воената морнарица извесно време бил во Канада, каде што ја проучувал
реката Сеинт Лоренц и бреговите на Њу Фаундленд. Затоа, Лондонското географско
друштво го примило за свој член. Друштвото во 1769 година испратило научна
експедиција на Тахити во Тихиот Океан, за на 3 јуни да се следи необичната
астрономска појава кога Земјата, Венера и Сонцето се нашле на една права линија, а
самата Венера била видена на Сончевиот диск. На чело на експедицијата бил Џејмс
Кук кому на располагање му бил ставен малиот, но одлично граден воен брод
„Истрајност“. По успешно извршената задача, експедицијата тргнала на југозапад и по
долго патување пристигнала до бреговите на Нов Зеланд.

Прочитавме многу легенди и се запознавме со различни вистински стории за славниот
морепловец Џејмс Кук. Така, во англиската литературата се вели дека Кук го
продолжил својот пат кон запад за да го проучи источното крајбрежје на Австралија. Во
тоа време за јужниот и западниот брег нешто веќе се знаело, благодарение на Тасман
и некои други холандски морепловци. Меѓутоа, за Кук на хоризонтот се појавило
австралиското копно токму на 19 април 1770 година.
Ниските планини што го затскривале видикот кон внатрешноста на континентот
Австралија го потсетувале Кук на Јужен Велс, па затоа целиот тој простор го нарекол
Нов Јужен Велс. Овде Кук бил преокупиран со правење точна карта, во која го
внесувал секој р‘т, залив, остров… Пловејќи кон север го минал Екваторот и се пробил
меѓу многубројните острови на Големиот корален гребен, не насетувајќи каква голема
опасност ги демне членовите на експедицијата.
Имено, се случил бродолом на 25 мај 1770 година. Сите топови биле фрлени во
морето, а ја истуриле и водата за пиење. По едно деноноќие непрекината работа во
црпење на водата што навлегувала на бродот, со следниот највисок прилив бродот се
ослободил од подводните карпи и запловил кон брегот. Бидејки не биле сигурни на
австралискиот брег од непријателски расположените домородци, се упатиле на
островот Јава во градот Батавија - холандска колонија, поминувајќи низ протокот меѓу
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Нова Гвинеја и Австралија.
Патем, многу од патниците умреле од скорбут и маларија. Откако бродот бил оспособен за пловидба, останатите го продолжиле патот по веќе добро познатите
мориња. Заобиколувајќи го ’ртот Добра Надеж на југот на Африка, тие запловиле во
водите на Атлантскиот Океан и, речиси, по тригодишно отсуство се вратиле во Англија
на 12 јуни 1771 година.
Името на Џејмс Кук се прочуло во цела Англија. За него пишувале сите весници.
Книгите во кои се опишувало неговото патување веднаш се распродавале, а се
преведувале и на многу јазици. Целиот учен свет бил возбуден особено: астрономите,
ботаничарите, зоолозите, геолозите, новинарите и другите научници, но најмногу географичарите кои многу одамна немале добиено толку скапоцени податоци. Точно
определените брегови на Австралија и Нов Зеланд ја исполниле огромната бела површина на сите мапи и географски атласи.

Во 1770 година, Џемјс Кук подробно ја испитал и ја прогласил Австралија за англиски
посед. Во тоа време во Австралија живееле неколку стотици илјади домородно
население кое било изолирано од цивилизацијата со илјадници години и со крајно
низок степен на развиток. Осум години потоа, во 1778 година бил испратен првиот
конвој од транспортни и товарни бродови со 717 затвореници под командата на
капетанот Филип, со што почнала колонизацијата на таа нова земја - Австралија.
Прва европеизирана област била Порт Џексон, формирана во 1778 година од англиски
затвореници, а на крајот од XVIII век и почетокот на XIX век се доселиле многу
колонисти од Европа, особено од Англија и во тоа време се формираат самоуправни
колонии како: Нов Јужен Велс (1788), Тасманија (1825), Западна Австралија (1829),
Јужна Австралија (1835 - 37), Викторија (1851), Квинсленд (1859) и Северната
Територија во 1863 - 64 година. Почнувајќи од 1855 година колониите стекнувале
толкава самостојност, што во секоја од нив постепено се формирала уставна влада со
парламент. Во 1901 година сите колонии го формираа Австралискиот сојуз, освен
Северната Територија, која се приклучила 10 години подоцна. Тогаш Австралија доби
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статус на британски доминион.
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СРЕДА, 17 ФЕВРУАРИ 2016

Во „Непознатата земја“ Австралија (1)

ДЕЛ ОД КНИГАТА „СВЕТОТ НА ДЛАНКА“
За патувањето за Австралија (Tera Australis incognita – Непознатата земја од Југот) како
водич ни послужија големиот број литературни дела од бројни британски патеписци,
кои детално и точно ги пренесуваат податоците за таа интересна и богата земја на
Абориџините во која прво дошле Холанѓаните, а потоа Британците кои ја населиле.
Инаку, според пишаните документи најмалиот, петтиот континент - Австралија зафаќа
површина од 7.704.159 километри квадратни, и има повеќе од триесетина милиони
жители, од кои околу 300.000 се по потекло од сите делови на етничка Македонија и
кои започнале да се доселуваат пред стотина години. Се наоѓа зад екваторот, на
јужниот дел на Земјината полутопка, меѓу Индискиот и Тихиот Океан, југоисточно од
Азија. Таа како континент го зафаќа копното на Австралија и островот Тасманија, а по
пространство е колку Европа без скандинавскиот дел. Поголемиот дел е пустински, со
пространи зелени појаси крај бреговите, со услови за живеење од тропска до умерена
клима. Тој е чудниот континент којшто пленува со својата природна убавина, богатство
и контрасти.
Во стариот и средниот век се претпоставувало дека во јужните мориња постои копно
кое средновековните географи на латински го нарекле Terra Australis Incognita, што
значи „Непозната јужна земја“, од каде го добила името Австралија. Несомнено е дека
Индонезијците во Австралија дошле пред Европејците, а до нејзините северни брегови
прво стасале Португалците и Шпанците (Де Торез околу 1588 година).
Педантните хроничари и аналитичари забележале дека во Тихиот Океан се наоѓа
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половината од сите води на Земјата. Во него е речиси половината од Земјиниот екватор. Кога на едниот негов брег е ден, на спротивниот е ноќ. Ветровите со месеци
дуваат во иста насока без пречки. Големите долги бранови се тркалаат без застој, а од
водите на океанот се издигаат илјадници острови, обраснати со густа тропска шума,
поради што личат на расцветани градини што се наоѓаат на пловечки платформи.

Патувањето од Македонија за Австралија го започнавме во едни декемвриски зимски
денови. Беше среда, ден Господов. На аеродромот во Цирих вриеше како во кошница.
Пред полноќ, кога ги завршивме царинските и другите процедури се најдовме во
меѓународната зона на аеродромската зграда. А, таму многу патници кои брзаа кон
своите дестинации. Меѓу нив имаше десетина патници од Македонија. Ние со
нетрпение ја чекавме најавата за заминување на авионот за Дубаи, кој потоа
продолжуваше за Сингапур, а од таму за Сиднеј, Австралија – на петтиот континент.
Симпатичните сјујардеси во авионот не угостија со пиење и јадење и со муабет, а пред
сѐ поради спротивната насока од движењето на Земјата, не почувствувавме кога летна
ноќта. Бргу се раздени и започна еден нов ден на Истокот. По околу пет часа летање,
авионот ги надлета Обединетите Арапски Емирати. Во Заливот можеа да се видат
многу бродови, а на копното во непосредна близина на брегот на видикот се појавија
голем број рафинерии, нафтени полиња и непрегледни пустински простори.
Во Дубаи, градот што се простира во полупустинскиот дел, авионот меко се спушти на
пистата на аеродромот. И лево и десно се гледаше само песок, а можеа да се видат и
забележат контрастите на животот: од пустински делови, до прекрасни оази како рај на
поднебјето.
По кусиот одмор го напуштивме Дубаи и авионот се упати кон исток, кон Сингапур. Го
гледавме Сонцето како заоѓа кон запад кога се приближивме кон Сингапур, градот на
соништата и едно од најзначајните, ако не и најзначајно воздушно пристаниште на тие
простори. Во далечината се чувствуваше раздвиженост: се гледаа мали острови, а во
бескрајната водена шир некои од големите бродови оставаа трага зад себе во
синилата на брановите.
Авионот започна полека да се спушта кон пистата на аеродромот во Сингапур, кога и
бевме предупредени дека има простор со воздушна турбуленција. Меѓутоа, и тие
непријатни мигови како да ги заборавивме кога се приближивме кон островите.
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Аеродромот „Чанги“ нуди едночасовно забавно протегнување на нозете по долгиот лет.
Поголем дел од аеродромот се наоѓа во морскиот предел од каде на левата страна се
гледаа зградите нанижани како бисер на брегот од заливот што ја прават оригинална
разгледницата.
И во Сингапур авионот слета безбедно каде требаше да останеме извесно време колку
човек да се освежи и одмори. Беше околу 21 часот по локално време кога го
напуштивме авионот и се упативме кон аеродромската зграда. Тоа е прекрасен
трговски центар, со безброј дуќани од типот на „плазите“ во Канада и САД, со
ресторани, фонтани и сè што е последен дизајн, и хит на техниката. Задоволството и
уживањето во вкусно уредените мали продавници на аеродромот „Чанги“ траеше кусо
време, или така нам ни се причини, кога беше објавено дека нашиот авион заминува за
Сиднеј.
Ни се причина дека и ноќта од Сингапур до Сиднеј беше куса. Во утринските часови во
далечините се покажаа непрегледни пустински предели на Австралија. Од глетката во
пустината човек има чувство дека на песокот и дивината им нема крај и дека таму
некаде во близината престанува животот. Меѓутоа, набргу во далечината се појавија
првите, веројатно, абориџински живеалишта, потоа помали населби и езерца, рекички,
шуми, жито…

Во раните мугри веќе бевме над недогледијата на патот кон Сиднеј. И над овој светски
град, веројатно поради големиот авионски метеж на аеродромот, леталото направи
круг над Сиднеј. Ова беше можност за миг да се ужива во прекрасната глетка над
Сиднеј. Патувањето во Австралија за нас претставуваше вистински и голем предизвик
и своевидна авантура.
Беше големо доживување од птичја перспектива да се види мостот „Харбор“,
„Операта“, високите облакодери, безбројните фјордови и новите населби. Авионот
слета на Сиднејскиот аеродром, кој е изграден во непосредна близина на заливот
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„Ботан“, каде од непрегледната водена шир како птица слета на копното. Тоа ни заличи
како она слетување на авионите од над водите на Охридското Езеро кон копното на
Охридскиот аеродром. Но, Сиднејскиот аеродром е огромен и преполн со авиони и
други летала. Авионот се спушти на аеродром, на местото каде пред околу два и
половина века за првпат со брод стасал капетанот Џејмс Кук и ја открил таа „непозната
земја“ Австралија
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