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VOVED:

QUBOJNO VE^NO

D

а се пишува за минатото и сегашноста
за Љубојно, за Долна Преспа, за Македонците од поделена Македонија
е одговорна задача, но истовремено
причинува големо задоволство. Во ова време
на светска глобализација прекрасно е чувството кога ќе се најде на едно место најголемиот и
најзначајниот дел од една историска вистина за
настаните, личностите, за минатото, сегашноста
и иднината на еден убав македонски крај од незаборавот.
Не случајно делото е насловено „На Илинден во Долна Преспа“ а, исто така, доби посвета
за Илинден и за илинденските иселенички средби
во Љубојно. Зошто Илинден, Втори август е запишан со крупни позлатени букви во историјата на
македонскиот народ, а особено во историјата на
Долна Преспа. На тој ден во 1903 година избувна
Илинденското востание, а на истиот тој ден, односно на 2 август во 1944 година Македонија се
конституира во држава.
Кога се зборува за борбената Преспа, за местото каде што владеел првиот македонски цар,
Самуил, важно е да се спомене дека во Љубојно
на 8 и 9 септември 1943 година била формирана првата слободна територија во Преспа, за подоцна во текот на 1944 година целосно да биде
засекогаш ослободена од бројните непријатели.
А, Илинден, тој величествен ден на сенародниот македонски копнеж за борба и слобода, на
најголемиот празник од сите празници во Македонија го прави Љубојно да е најубаво, највесело
и најпривлечно место. На Илинден во Љубојно се
игра и се пее, се јаде и се пие, се чувствува топло
гостопримство и срдечност кај сите оние што доаѓаат да се сретнат со своите роднини, пријатели, познати.
Иселеничките средби, кои се одржуваат 40
пати досега, се исполнети со интересни содржи-
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ни како што се промоции, литературни читања,
беседувања, разговори и друго. По традиција, на
2 август сретсело се одржува општ собор на многуилјадниот народ. Ечат песни и ора, се радуваат
луѓето на многуте визити, видувања, спомени и
завет - дека каде и да се, ама на Илинден, во Љубојно да се.
На Илинден во Љубојно се собираат голем
број иселеници од прекуокеанските и од европските земји, Преспанци што живеат низ Македонија, голем број Македонци од егејскиот дел
на Македонија што живеат ширум светот, гости и иселеници од другите села, туристи и бројни повратници од Преспа, Битолско и од други
места.
За одржувањето на љубанските средби,
меѓу другите заслужни се љубанци, Месната заедница Љубојно, „Илинденски денови“ - Битола,
Општината Ресен, Агенцијата за иселеништво
на Република Македонија, бројни оркестри, естрадни уметници, фолклорни групи, медиумите
во Македонија, како и голем број вљубеници во
Љубојно и нивни пријатели, кои дале значаен
прилог и придонес средбите да бидат добро организирани, масовни, да имаат поширок карактер и да бидат вечни. Притоа, посебно признание треба да им се оддаде на долгогодишните
организатори Владо Пашариковски и Бошко Рајчовски-Пелистерски, како и на музичката ѕвезда
Ламбе Алабаковски.
Желбата на сите е средбите во Љубојно да
бидат вечни. Зошто и Македонија е вечна. Таа
постои уште од античко време, кога и била формирана големата и славна Македонска Империја
на Филип и Александар Македонски.
А, денес, Македонија е само продолжувач
и негувач на тие корени и на славното македонско име. Македонија е библиска земја, а македонскиот народ е библиски и христијански, кој

INTRODUCTION:

T

LJUBOJNO ETERNAL

o write about the past and present of
Ljubojno, Dolna Prespa (Lower Prespa),
and of the Macedonians living in partitioned Macedonia is a responsible task,
but at the same time it provides great pleasure. In
this time of globalization it is an amazing feeling
when you find, in one place, the largest and most important part of the historic truth about the events,
personalities, past, present and future of this nice
Macedonian region since time immemorial.
It is not by pure chance that this work is entitled “In Prespa on Ilinden” and that it is dedicated to Ilinden and to the Expatriates’ Gatherings in
Ljubojno on Ilinden. Why? Because Ilinden, August
2nd, is written with large golden letters in the history of the Macedonian people, and especially of Dolna Prespa. On that day in 1903 the Ilinden Uprising
broke out and exactly 41 years later, on August 2,
1944, Macedonia was constituted as a state.
When we talk about the fighting spirit of
Prespa, the place where the first Macedonian king,
Samoil, reigned, it is important to mention that
the first free territory in Prespa was established in
Ljubojno on September 8th and 9th in 1943, to be
completely liberated later, over the course of 1944,
from numerous enemies.
And Ilinden, that glorious day of the pan-Macedonian desire for freedom, the greatest holiday
of all holidays in Macedonia, makes Ljubojno the
best, happiest and most inviting place. On Ilinden
the echo of dances and songs reverberate through
Ljubojno, people eat and drink, feel and enjoy the
warm hospitality and cordiality from all those who
come to meet with their relatives, friends and acquaintances.
The expatriates’ meetings, which have been
held 40 times thus far are filled with interesting
events such as promotions, literary readings, rhetoric, discussions, and more. By tradition, on August

2, a general assembly of several thousand people
is held in the centre of the village. Songs and dances are performed energetically; the people rejoice
many visits, meetings, gatherings, memories and
the pledge - that no matter where they live, to
Ljubojno they must come on Ilinden.
A large number of immigrants from overseas
and from European countries, as well as natives
of Prespa living elsewhere in Macedonia, a large
number of Macedonians from the Aegean part of
Macedonia who live around the world, visitors and
expatriates from other villages, tourists and many
returnees from Prespa, Bitola and other places
gather in Ljubojno on Ilinden.
The most worthy personalities and institutions
for holding the Ljubojno gatherings, among others,
are people of Ljubojno, Local Community-Ljubojno,
the “Ilinden days” - Bitola, the Municipality of Resen,
the Emigration Agency of the Republic of Macedonia, numerous orchestras, singers, folk groups, the
media in Macedonia, as well as many devotees of
Ljubojno and their friends, who gave significant
contributions and assistance for the gatherings to
be well-organized, massively attended, to have a
broader character and be everlasting. At the same
time, deep appreciation should be extended to Vlado Pasharikovski and Bosko Rajchovski-Pelisterski
who organized for many, many years, as well as to
the music star Lambe Alebakovski.
The desire of all is that the Ljubojno gatherings would be eternal: because Macedonia too is
eternal. It has existed since ancient times; since
the great and glorious Macedonian Empire of Philip and Alexander of Macedon was established.
And today Macedonia is only a custodian and continuer of those roots and of the glorious name of
Macedonia. Macedonia is a biblical country and
the Macedonian people are biblical and a Christian
nation, whose existence and survival throughout
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своето постоење и опстанокот низ историјата,
најверојатно, му го должи, меѓу другото, и на
празникот Илинден. Овој голем ден верската и
национална симболика на македонскиот народ
ја издигна до ниво на магија која го поврзува,
независно дали се наоѓа во Македонија, Австралија, Европа, Канада, САД, Европската унија или
на други простори во светот. Овој македонски
празник е ден над деновите, симбол над симболите, магнет над магнетите, со кој националното
ткиво има своја резонанса по која светот ги распознава Македонците.
Населението од Долна Преспа, а особено
љубанци се верници и страсни приврзаници на
христијанската - православна вера. Затоа, уште
од дамнина започнале да градат цркви и манастири, кои служеле и служат како најмасовни
собиралишта на национално и верско обединување. Таквата љубов кон верата, кон нацијата,
кон сопствената црква и кон Македонија, љубанци заедно со другите Македонци од етничка
Македонија ја продолжиле не само во Македонија, туку и на новите простори низ светот. Така,
со доселувањето во новите средини Македонците станале едни од најактивните луѓе кои почнале да градат цркви низ целиот свет, односно онаму каде што се доселиле.
За Љубојно, а и за другите села во Долна
Преспа карактеристични се едукативните процеси. Тоа е село, кое отсекогаш било расадник
на високообразовни кадри кои, најнапред, основното образование го стекнале во Централното осумгодишно училиште „Димитар Влахов“
во Љубојно. Училиштето било изградено во
втората половина на ХIХ век, а во 1907 година е
изградено денешното старо училиште, кое му

пркоси на времето. Првата настава на свој мајчин народен јазик започнала во 1908 година, за
во 2008 година да се прослават стоте години
од неговото постоење. Во ова училиште своето
образование го добиле неколку стотици лекари, правници, адвокати, професори, инженери,
писатели, поети, новинари, доктори на науки и
многу други интелектуалци од Сливница, Крани,
Арвати, Штрбово, Наколец, Брајчино, Долно Дупени и Љубојно.
За голем број интелектуалци и вљубеници
во пишаниот збор од Долна Преспа во Република Македонија, во егејскиот дел на Македонија и
од Мала Преспа е посветен посебен простор во
монографијата.
Монографијата „На Илинден во Долна Преспа“, всушност е само откинат дел од вистината
за овој предел на етничка Македонија. Таа е збир
на факти, искажувања и придонес на авторот и
на голем број Македонци со позитивна енергија
ширум светот. Затоа и пораката на делото е тоа
нека биде поттик на идните генерации, без разлика каде се наоѓаат, да не ги забораваат корените
на прадедовската земја, да бидат продолжувачи
на македонската државност, јазик, црква, култура, обичај, верувања, и чувари на македонската
земја и вистината за тој напатен дел од Македонија - Долна Преспа.
Ова илустрирано дело излезе благодарение на големиот број содружници, пријатели,
интелектуалци, обични, едноставни вљубеници
во овој дел на Македонија и насекаде во светот,
кои со своите сеќавања, податоци, финансиска
помош и позитивен однос кон својата татковина
Македонија помогнаа монографијата да види виделина од македонското Сонце.
Славе Катин
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history are most probably the result of, among other things, what happened on this holiday of Ilinden.
This great day has raised the religious and national
symbols of the Macedonian people to the level of
magic that connects them, regardless of whether
they are living - in Macedonia, Australia, Europe,
Canada, the United States, European Union, or other regions in the world. This Macedonian holiday is
a day of all days, symbol of all the symbols, magnet
of all magnets, by which their national tissue has
its own resonance by which the world recognizes
Macedonians.
The residents of Dolna Prespa, especially of
Ljubojno, are faithful and passionate supporters of
the Christian-Orthodox religion. Therefore, since
ancient times, they began building churches and
monasteries, which served and still serve as venues for massive gatherings for national and religious unification. Ljubojno residents, along with
other Macedonians from ethnic Macedonia, have
fostered such love for their faith, nation, their own
church and Macedonia, not only in Macedonia but
also in their new environments around the world
where they have emigrated. Thus, parallel to their
emigration to new settings they became one of the
most active Macedonians that commenced building Macedonian churches all over the world.
Ljubojno, and other villages in Dolna Prespa, is
featured by its educational processes. It is a village
which has always been a hotbed of individuals who
have obtained university education, starting their
education at the Central primary school “Dimitar
Vlahov” in Ljubojno. This school was built in the
second half of the XIX century, and in 1907 it was
renovated and today that building which defies

time is called ‘the old school’. The first instruction
in their native mother tongue began in 1908, and in
2008 its hundredth anniversary was marked. Hundreds of doctors, lawyers, professors, engineers,
writers, poets, journalists, doctors of sciences and
many other intellectuals from Slivnitsa, Krani, Arvati, Shtrbovo, Nakolec, Brajchino, Dolno Dupeni and
from Ljubojno got their elementary education at
this school.
A special space in this monograph is also
dedicated to many intellectuals and lovers of the
written word from Dolna Prespa in the Republic of
Macedonia, from the Aegean part of Macedonia
and from Mala Prespa.
The monograph “In Dolna Prespa on Ilinden”
is, in fact, only a portion of the truth about this part
of ethnic Macedonia. It is a sum of the facts, statements and a contribution of the author and many
Macedonians with positive energy living worldwide. Therefore, the message of this work is to encourage future generations, no matter where they
live, not to forget the roots of their ancestral country and to be worthy continuers of the Macedonian
statehood, language, church, culture, customs, beliefs and guardians of the Macedonian country and
the truth about the suffering of this part of Macedonia - Dolna Prespa.
This illustrated book is published thanks to the
large number of fellow-citizens, friends, intellectuals, ordinary, true devotees of this part of Macedonia living all over the world who, with their memories, information, financial assistance and positive
attitude have contributed to their homeland Macedonia, and have assisted so that this monograph
sees the light of the Macedonian Sun.
Slave Katin
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QUBANSKA RAZGLEDNICA

V

о Македонија, покрај другите поголеми
села, секако е и Љубојно. Тоа е дел од
вистината за Македонија, за печалбарството, за минатото, за сегашноста и за
иднината. Љубојно се наоѓа во областа Преспа,
во пазувите на Баба Планина недалеку од Преспанското Езеро, на македонска земја, а само
неколку километри северно од границата на истата земја меѓу Република Македонија и јужниот
сосед. Љубојно има рамничарско-ридска положба,,се наоѓа на надморска височина од околу 920
метри и зафаќа простор од околу 13 километри
квадратни. Љубојно е оддалечено околу 28 километри од општинскиот центар Ресен, а околу 60
километри од Битола и од Охрид.
Според народните преданија, Љубојно своето име го добило од најубавиот збор љубов.
Поточно, многу одамна се вљубиле момче и девојка. Овие две гранични елки, кои живееле во
две соседни населби, поради лошите меѓусоседски односи на жителите од населбите, младите
не смееле да се земат. Меѓутоа, тие сепак одлучиле да се земат и да побегнат. Се доселиле во
близината на реката и тука останале среќно да си
живеат. Подоцна, кај тоа место на вљубените, се
доселиле други семејства и, поради тоа, населбата ја нарекле Љубојно.
Според друга легенда, во далечните години
на XIV век, во Љубојно имало некоја меанџика по
име Љуба. Кога оделе муштериите во меаната,
таа им точела добро вино. Од толку што било
добро виното, муштериите го нарекле „Љубо
- вино”. И по тие зборови населбата ја нарекле
Љубојно.
Веројатно, легендата е само прераскажување на постарите од овој крај. Но, вистина е
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дека Љубојно, односно жителите од овој преспански атар поседуваат љубов; љубов кон родниот крај, кон татковината, кон природата и кон
убавото. Според кажувањата на постарите, таму
секогаш живееле вредни и честити Македонци
кои фанатизирано ја бранеле и ја чувале верата
и нацијата, обичаите и традициите.
За време на Илинденското востание, селото било запалено и до темел изгорено. Сведоци
на таа македонска трагедија се старите куќи, изградени на постојните темели што љубоморно ја
чуваат вистината за трагедијата на Љубојно, на
љубојничани и на целиот македонски народ.
Кога се зборува за борбената Преспа, за местото каде што владеел првиот македонски цар,
Самуил, важно е да се спомене дека во Љубојно
на 8 и 9 септември 1943 година била формирана првата слободна територија во Преспа, за подоцна во текот на 1944 година целосно да биде
засекогаш ослободена од бројните непријатели.
Веднаш по ослободувањето, Љубојно прилегало на градска населба во која имало 8 чевларски работилници, 7 дуќани за широка потрошувачка и текстил, 4 кафеани, 4 дрводелски
работилници, 5 шивачки работилници, две фурни за леб, 2 месарници, 8 воденици, една ковачници, берберница и др. Во тоа време во Љубојно
имало Дом на културата, киносала, парк, осумгодишно училиште, библиотека, амбуланта, матична служба, споменици посветени на Илинден и на
Народноослободителната борба.
Значајно за Љубојно, исто така, се постигнувањата на спортски план. Љубојно била единствената селска населба во Македонија која
имала одбојкарски клуб, кој се натпреварувал во
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A POSTCARD OF LJUBOJNO

L

jubojno is one of the largest urban villages
in Macedonia. It is part of the Macedonian
migrant workers’ reality; their destiny,
past, present and future. Ljubojno is located in Prespa within the bosom of Baba Mountain,
not far from Lake Prespa, on Macedonian land only
a few kilometres north of the Republic of Macedonia’s border with its southern neighbour. It has
a flat, hilly position with an altitude of about 920
metres and covers an area of about 13 square kilometres. Ljubojno is about 28 km from the municipal centre Resen, and about 60 km from Bitola and
Ohrid.
According to folk tradition, Ljubojno got its
name from the word “ljubov’” (meaning “love”).
More precisely, once upon of time a boy and girl
living in two adjacent settlements fell in love. But
because of bad relations between the inhabitants
of those two settlements, they were not supposed
to get married. However they made a decision to
marry and run away. They moved to an area near
the river and remained there to live happily ever after. Later on, near the home of those lovers, other
families came and therefore that settlement was
named Ljubojno, i.e. Place of love.
According to legend, far back in the years of
the 16th century, there was a landlady named Ljuba
in Ljubojno. To the guests at her inn she served
good wine, so good that they called it “Ljubo wine.” And they named their settlement Ljubojno
after these words.
Probably this legend is retold by the older
people of this area, but the truth is that Ljubojno
and the inhabitants of the Prespa district do have
love; love for their native hearth and home, their

native country, nature, beauty… According to
what the old people say, industrious and honest
Macedonians have always lived there and fanatically defended and maintained their faith and nation,
their costume and tradition.
During the Ilinden Uprising, the village was set
on fire and burnt to the ground. The old houses,
built over the existing foundations, bear witness
to and jealously keep the truth about the tragedy
of Ljubojno, its citizens and the entire Macedonian
nation.
When we speak about the fighting spirit of
Prespa, the place where the first Macedonian Tsar,
Samoil, reigned, it is worth mentioning that Ljubojno was the first territory which was liberated on
September 8-9, 1943. Later on in 1944, Prespa and
its territory were completely liberated from numerous enemies.
Immediately after the liberation, Ljubojno was
like an urban settlement; there were fourteen shoe
shops, eight wholesale stores and textile stores,
five taverns, six carpentry workshops, four sewing workshops, two bakeries, seventeen mills, two
smithies, a barbershop, one carding shop etc. At
that time Ljubojno looked like an urban settlement,
with a House of Culture, cinema hall, park, primary
school, library, clinic, registrаtion office, and monuments dedicated to Ilinden and the National Liberation War.
Ljubojno is also significant for its achievements
in the field of sports. Ljubojno was the only rural
settlement in Macedonia that had a volleyball team
which competed in the First Macedonian Volleyball
League. The Volleyball Club Ljubojno competed
along with the elite team “Vardar” and the teams
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Првата македонска одбојкарска лига. Одбојкарскиот клуб „Љубојно”, се натпреварувал заедно
со елитните екипи „Вардар” од Скопје, потоа
екипите од Титов Велес, Струмица, Тетово, Битола и други градови во Република Македонија.
Иако екипата била од мало место, во споредба
со градовите ширум Македонија, сепак, во Љубојно одбојката имала голема традиција, а особено имало талентирани одбојкари кои го освоиле третото место во Македонија.
Младите одбојкари на екипата „Љубојно“ на
турнирот во Скопје во 1966 година, во силна конкуренција на јуниори, го освоиле првото место,
што претставувало најголем спортски успех на
љубанци. Исто така, успехот на фудбалскиот клуб
„Пелистер“ кој се натпреварувал во Битолскиот
фудбалски потсојуз и постигнал завидни резултати. А, во Љубојно имало традиција, силна љубов и
фанатизам кон оваа спортска дисциплина.
Секако, за Љубојно се карактеристични едукативните процеси. Тоа е село, кое отсекогаш
било расадник на високообразовни кадри кои
нашле свое место во нашето општество како

воспитувачи, педагози, новинари, професори,
писатели, лекари, доктори на науки, инженери,
правници и други значајни професии, кои придонесуваат за подобро и посреќно утре.
Сите тие учени кадри своето образование
најнапред го стекнале во Централното осумгодишното училиште „Димитар Влахов“ во Љубојно. Тоа било изградено во втората половина на
ХIХ век, било малечко и со две училници. Потоа,
во 1907 година е изградено денешното старо
училиште, кое му пркоси на времето. Првата настава на свој мајчин народен јазик започнала во
1908 година, за во 2008 година да се прослават
стоте години од неговото постоење а за први учители биле назначени: Климе, Каролина и Лена,
сите Македонци од Охрид, што докажува дека
кон крајот на XIX век во Охрид брзо напредувала
писменоста. Во ова училиште само од Љубојно
своето образование го добиле педесетина лекари, дваесеттина правници, адвокати, дваесеттина професори, дваесеттина инженери, десетина
писатели, поети, новинари, неколку доктори на
науки и многу други интелектуалци.

Панорама на Љубојно / A panoramic view of Ljubojno
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„Полената“ - Центарот на Љубојно / “Polena“ - the Center of Ljubojno

from Titov Veles, Strumica, Tetovo, Bitola and other
towns in the Republic of Macedonia. Although this
team emerged from a small place, compared to the
towns throughout the country, its talented volleyball players won third place in Macedonia, proving
that volleyball, a very popular sport, had a long
tradition in Ljubojno.
The junior volleyball players of Ljubojno won
first place in the 1966 tournament in Skopje in a
strong competition of juniors, which is the greatest
achievement in sports for the people of Ljubojno.
In addition, the success of the football club Pelister should be singled out because it achieved outstanding results in the Bitola Football Sub-League.
In Ljubojno there is tradition, strong love and fanaticism towards this type of discipline in sport.
Of course, education is important in Ljubojno.
This village has always has been a haven for university educated professionals who found their place
in our society as educators, pedagogues, journalists, professors, writers, doctors, engineers, law-

yers and other important professions that contribute to a brighter and more promising future.
Many outstanding intellectuals got their elementary education at the central primary school
Dimitar Vlahov in Ljubojno. It was built in the second
half of the 19th century, and was very small, having
only two classrooms. Then in 1907 a new building
was built, which stands to this day. The first instruction in our native tongue commenced in 1908,
while in 2008 this school celebrated its centennial
anniversary. Education commenced there in 1908
with Klime, Karolina and Lena as the first teachers,
all of them Macedonians from Ohrid, which proves
that literacy in Ohrid improved rapidly at the end of
the 19th century. About fifty doctors, twenty lawyers, attorneys, twenty professors, twenty engineers, ten writers, poets, journalists, several doctors
of science and many other intellectuals, all from
Ljubojno, received their education at this school.
During the First World War, as well as between
the wars, the school building in Ljubojno was used
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Во текот на Првата светска војна, како и
времето меѓу двете војни, училиштето во Љубојно
имало повеќе намени. Така, по поделбата на
Македонија, тоа било приспособено за болница
на француските војски, за потоа да продефилира
еден голем и различен по состав наставен кадар.
Многу од наставниот кадар ја вршел својата
просветителска дејност, а додека, пак, некои
биле само маша на буржоаскиот сталеж; го
малтретирале македонското население, а децата
ги учеле на туѓи јазици, неразбирливи за нив. Само
во текот на Втората светска војна, македонските
деца во Љубојно „ги учеле“: српски, италијански,
албански и бугарски „учители“.
Сите страдања, бруталности и непедагошки
односи кон македонското население и невините Македончиња се окончале на 5 ноември 1944
година, со ослободувањето на Преспа од окупторската чизма. Престанале асимилатор-ските
односи кон македонскиот народ од овој крај на
Преспа, кон народот кој со векови трпел ропство,
понижувања ... Но, тој народ го зачувал македонскиот јазик, обичаите, верата и македонскиот дух.
По ослободувањето на 14 ноември 1944 година, првпат во питомата Преспа, во Љубојно се

отворило училиште на мајчин - македонски јазик.
Тоа е првото училиште на македонски јазик во
Преспа, гордост на плејада интелектуалци кои
го започнале своето школување на мајчин јазик.
Посебно внимание заслужуваат напорите на првите македонски учители во Љубојно, а тоа биле:
Методија Јовковски, Богоја Ничевски и Јосив
Кондовски од Љубојно, Филип Поповски од Долно Дупени и Фанија Чемчева од Воден, Егејска
Македонија. Секако, посебно внимание и благодарност треба да им се оддаде и на една голема
група учители и наставници што ја продолжија
наставната дејност во Преспа.
Во последните години, кога животот во селото, пак, се врати; се враќаат печалбарите од
сите континенти, се враќаат на својата родна
грутка, а носителот на сите акции што се преземаат е Месната заедница. Со вредните раце и
дарежливоста на селаните се изгради водовод,
се изгради асфалтен пат до Љубојно и, исто така,
селото се поврза со новиот пат за Долна Преспа.
Тие асфалтираа многу улици, исто така, придонесоа за завршување и изградба на педесетина
нови куќи и на други комунални објекти што значат преродба на Љубојно.

Мостот во „Чивлик“ / The bridge in Civlik
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for several purposes. For example, it was transformed into a hospital following the partition of
Macedonia. Afterwards a huge teaching staff of
varying backgrounds paraded through it. Many of
them carried out their educational duties, while
others abused the Macedonian population and
taught the Ljubojno children in languages that
were foreign and incomprehensible to them. During the Second World War Macedonian children
“were taught” by Serbian, Italian, Albanian and
Bulgarian “teachers”.
All suffering, brutality and non-teaching relations towards the Macedonian population and innocent Macedonian children were brought to an
end on November 5, 1944 when Prespa was liberated from the occupiers. The assimilative actions
towards the Macedonian people in this region of
Prespa, to the people that had suffered centuries-long slavery, humiliation etc., ceased. But these
people managed to preserve the Macedonian language, traditions, customs, faith and their Macedonian spirit.
Following the liberation on November 14,
1944, a school in the mother tongue - in the Mace-

donian language, was opened in Prespa, in Ljubojno
for the first time. It was the first Macedonian-language school in Prespa, which was an honour for
a group of intellectuals who began their education
in their mother tongue. Particular attention should
be given to the efforts made by the first Macedonian teachers in Ljubojno, i.e. to Metodija Jovkovski,
Bogoja Ničevski and Josif Kondovski from Ljubojno;
to Filip Popovski from Dolno Dupeni and to Fanija
Čemčeva from Voden, Aegean Macedonia. Certainly, particular respect and appreciation should be expressed also to the large group of teachers and instructors that have continued educating in Prespa.
In recent years life in the village has resumed
with the homecoming of migrant-workers from
many continents to their native place. They have
helped the village and the Local Community is in
charge of any activities that are carried out. With
their generosity and diligent hands, the villagers
have built a water supply system, as well as an asphalt road to Ljubojno, which connects it with the
new road to Dolna Prespa. They have also asphalted many streets and built about fifty new houses
and other public facilities to revitalize Ljubojno.

Домот на културата - Љубојно
Тhe Cultural Home of Ljubojno
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DEL OD ISTORIJATA ZA PRESPA

K

ој во Македонија ќе дојде, во Преспа
треба да појде за да види поле ширно и
да почувствува како Преспанското Езеро гали милно. Таму, во живописните
предели на Преспа очите повеќе се отвораат од
каде било на друго место. Во Преспа, длабоко се
чувствува чистиот планински и езерски воздух;
тоа е предел што за секој посетител отвора широки хоризонти. Се отвора со сета своја убавина
и е на дофат на секој вљубеник во природните
реткости. Затоа се вели дека Преспа е еден од
најзначајните предели во Македонија.
Преспа е место кое привлекува со чудесна
моќ и е дел од историјата, судбината и иднината
на Македонија. Просторот на Преспанската Котлина го сочинуваат копнената и водената површина, односно големото Преспанско Езеро, кое
се протега од Горна Преспа преку Мала Преспа
во Албанија до Долна Преспа кај јужниот сосед.
Оваа висока котлина, на исток се граничи со сртовите на планината Баба, односно Пелистер. На
запад се граничи со планината Галичица, а на север со Плакенска Планина и Бигла. На југ е езерото и еден копнен дел од југозападните падини на
планината Пелистер. На север се протега Ресенското Поле.
Атарот на Општината Ресен се граничи со
општините Охрид, Косел, Демир Хисар, Цапари,
Битола и Бистрица, во Република Македонија, потоа со Герман и 17 други села, во Долна Преспа,
на македонска земја, во егејскиот дел на Македонија. Во Мала Преспа, пак, припаѓаат девет села,
распространети од селото Туминец кон другите
села што се блиску до Преспанското Езеро или
ги заплискуваат водите на Преспанското Езеро, а
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припаѓаат на Општината Пустец, во Мала Преспа,
односно во делот на Долна Преспа, селата Заградец, Ракитско и Суец, кои се на македонска земја
во Албанија.
Нема податоци кога населението ја има
„поделено” котлината на Горна Преспа, Долна
Преспа и Мала Преспа. Во трите делови постои
незначителна разлика во говорот, носијата и
обичаите на месното население. Се знае дека
во 969 година Преспа станала првата престолнина на раната феудална држава на Македонците. Во нејзиниот состав останала до 1018 година. За целиот овој период таа претставувала
силна одбранбена тврдина на цар Самуил. Честите напади на моќната византиска војска, која
со воено-политички акции се обидувала да ги
вклучи Македонците во својата државна заедница, биле успешно одбивани. Македонскиот
цар Самуил, често престојувал во своите летни
резиденции во Охрид и на островите Свети Аил
и Голем Град на Преспанското Езеро. Тука тој
доаѓал на одмор по тешките и напорни битки со
војските на византискиот император Василие
Втори.
Во Самуиловото време бил изграден пат од
селото Старо Езерени до Голем Град, кога Преспанското Езеро се викало Река. За жал од таа
стара сообраќајница нема траги, но затоа, пак,
од овој терен носеле некакви камени плочки,
што ги вградувале на фурните, кои често страдале од надојдената вода на езерото. Барајќи
такви плочки, луѓето често со чунови оделе во
тој правец кон Езерени. Денес кога езерото е
повлечено истражувачите го пронашле стариот
Самуилов пат за Голем Град.
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A PART OF PRESPA'S HISTORY

W

hoеvеr comes to Macedonia
must come to Prespa to see the
wide fields and feel how Lake
Prespa caresses lovingly. There,
in the picturesque landscapes of Prespa, one’s eyes
are opened wider than anywhere else. In Prespa
the pure mountain air is deeply felt; it is an area
that opens wide horizons for each visitor to all its
beauty and is within the reach for those who love
the rare beauties of nature. Therefore, the Lake
Prespa Region is rightly said to be one of the most
important places in Macedonia.
Prespa is a place that attracts with ultimate
strength and is part of the history, fate and future
of Macedonia. The Prespa valley area consists of
wide expanses of land and water respectively, i.e.
the great Lake Prespa, which stretches to Albania
from Upper Prespa through Mala Prespa down to
Dolna Prespa in the south. In the east this high valley borders with the ridges of Baba Mountain, i.e.
Pelister, in the west with Galicica Mountain and in
the north with the mountains Plakenska and Bigla.
The lake and part of the continental southwestern
slopes of Pelister are in the south.
The Resen field stretches in the north. The
area of the municipality of Resen borders with the
municipalities of Ohrid, Kosel, Demir Hisar, Capari,
Bitola and Bistrica, all in the Republic of Macedonia: then with German and 17 other villages in Lower Prespa, on Macedonian soil, in the Aegean part
of Macedonia. In Mala Prespa, however, there are
nine villages spreading from the village Tuminec to
other villages that are in the vicinity or are splashed
by the waters of Lake Prespa but belong to the
municipality of Pustec, in Mala Prespa, i.e. in the

part of Dolna Prespa where the villages of Zagradec, Rakitsko and Suec are on Macedonian land in
Albania.
There is no information as to when the population “divided” the valley into Gorna, Dolna and
Mala Prespa (Upper, Lower and Little Prespa). It is
known that in the year 969, Prespa became the first
Capital of the early feudal state of the Macedonians. Prespa remained within it until 1018. Throughout this period, it was Czar Samuil’s strong defensive fortress. The frequent attacks of the powerful
Byzantine army, which had tried through military
and political actions to take over the Macedonians and make them part of their state community,
were successfully repulsed.
The Macedonian Czar Samuil frequently
stayed at his summer residences in Ohrid and on
the islands Sveti Ahil (St. Ahil) and Golem Grad (Big
City) on Lake Prespa. He went there to rest after
the difficult and strenuous battles against the armies of the Byzantine Emperor Vasilie II.
During Samuil’s time a road was built from
the village Staro Ezereni to Golem Grad, when Lake
Prespa used to be called Reka. Unfortunately, nothing remains of this road. However, the residents
there did carry some kind of stone plates from this
area, which they built into their furnaces for they
were often damaged by floods from the lake. In
search of such plates, the people often went in
their small boats, known as čun, in the direction
of Ezereni. Today because the level of the lake is
reduced, researchers managed to find Samuil’s old
road leading to Golem Grad.
In Prespa, over the course of the 10th century, the first diocese of a metropolitan was also
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Манастирот Св. Ѓорѓи во Курбиново / Monastery of St. Gjorgji in Kurbinovo

Во X век во Преспа била востановена и првата митрополија која за Македонците претставувала силно светилиште на просветата и културата.
По нејзиното формирање, во сите населби околу
Преспанското Езеро биле подигнати голем број
цркви и манастири, преку кои се ширела просветата и духовното живеење. Особено значајна улога играла малата црква посветена на свети Ѓорѓи
во селото Курбиново. Под својот покрив ова просветно жариште, крие извонредно убави фрески
работени во 1191 година. Според својот стил, тие
му припаѓаат на Комненскиот круг на византиското сликарство и се сметаат за врвни остварувања
во сферата на фрескосликарството.
По освојувањето на Македонија од страна
на Турците дошло до крупни промени во животот на Македонците во Преспа. Според турскиот административен систем, Ресен, кој првпат
се споменува во XI век под името Ресана, бил
општински центар (кааза). Со локалниот попис
од 1547 година, градот имал 382 куќи, од кои 369
биле христијански и 13 куќи биле муслимански.
Во XIX век населението од овој крај, свесно за
својата национална припадност, водело енергич20
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на борба против Цариградската патријаршија,
која преку воведувањето на грчкиот јазик во црквите и училиштата се обидувала да го асимилира. Сепак, во периодот од 1846 до 1880 година
биле отворени голем број училишта во градот и
во селата, во кои наставата се изведувала исклучително на македонски јазик, односно на месното наречје.
Борбата за национално ослободување од
Отоманската Империја во овој крај организирано започнала многу одамна. Уште пред создавањето на Тајната македонска одринска револуционерна организација во 1893 година, Преспа
била центар на многу настани од овој период.
На 15 август 1894 година во куќата на Татарчеви
во Ресен, било одржано советување со кое непосредно раководеле Даме Груев и Пере Тошев.
Тука биле донесени значајни одлуки за натамошниот развој на револуционерното движење во
Македонија. Ова прво советување на ТМОРО,
по своите историски одлуки се смета за „голема
илинденска искра”. Во текот на Илинденското
востание на овој терен дејствувале 12 комитски
чети со над 2.000 востаници. Најжестоки битки
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founded, which was a holy place for the education
and culture of Macedonians. After it was founded,
many churches and monasteries, through which
education and spiritual living was spread, were
built in every settlement around Lake Prespa. The
small church devoted to St. George in the village
of Kurbinovo played a particularly significant role.
Under its roof, this educational centre hides exceptionally beautiful frescoes painted in the year 1191.
According to their style, they belong to the Komnenski circle of Byzantine art and are considered to
be masterpieces in fresco painting.
Upon the conquest of Macedonia by the Osmanlis, tremendous changes in the life of Macedonians in Prespa occurred. According to the Ottoman
administrative system, Resen, first mentioned in
the 11th century by the name Resana, was a municipal centre (kaaza). According to the local census

of 1547, the city had 382 houses, of which 369 were
Christian and 13 Muslim. During the 19th century,
aware of their national belonging, the residents
of this region fought a fierce battle against the
Tsarigrad (Constantinople) Patriarchate, which had
tried to assimilate them by introducing the Greek
language in schools and churches. Nevertheless,
during the period 1846-1880, many schools were
opened in the city and villages in which teaching
took place exclusively in the Macedonian language
and local dialect.
The organized fight for national liberation
from the Ottoman Empire in this area began a long
time ago. Even before the formation of the Secret
Macedonian Odrin Revolutionary Organization (Tajna makedonska odrinska revolucionerna organizacija - TMORO) in 1893, Prespa was the centre of
many events from this period. On August 15 1894
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Панорама на Отешево / Panoramic view of Oteshevo

се воделе во реонот на селата Крушје, Лева Река,
Болно, Евла, Златари, Кривени, Љубојно, Брајчино и Долно Дупени.
Духот на Илинден продолжил и во славната
Народноослободителна борба. За делото на револуцијата своите животи ги вградиле 128 синови
и ќерки на Преспа, меѓу кои и поетот револуционер, народниот херој Мите Богоевски. На 6 јули
1942 година во месноста Синедолско Кладенче,
над селото Златари, бил формиран првиот Преспанско-битолски партизански одред „Даме Груев”, за потоа да се создадат нови и уште поголеми воени единици. На 2 август 1943 година, во
месноста Ломје, кај Отешево, во подножјето на
планината Галичица, било одржано историското
Преспанско советување на ЦК КПМ, на кое биле
донесени судбоносни одлуки за разгорување на
вооруженото востание во Македонија против
фашистичките окупатори. Незаборавен е фактот
дека првото слободно утро во Ресен и Преспа
осамнало на 5 ноември 1944 година, кога борците на Петтата и Седмата македонска народноослободителна ударна бригада победоносно влегле во Ресен и го развиле знамето на слободата, а
означувајќи го крајот на вековното ропство и почетокот на новиот слободен развој на Република
Македонија, а во тие рамки и на Ресен и Преспа
во целина. Во годините по војната овој крај, од
изразито заостанато аграрно подрачје, доживеа
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значајна преродба, израснувајќи во модерен индустриски, земјоделски и туристички центар, со
современа и развиена прехранбена и текстилна
индустрија.
Општината Ресен има 44 населени места,
додека Долна Преспа 19 со 3 во Албанија, а Мала
Преспа има 9 села и со помалиот дел од Преспанското Езеро и со Малото Езеро влегува во составот на јужниот сосед и Албанија. Оваа положба,
всушност, резултира од поделбата на Македонија по балканските војни и Првата светска војна.
Често се вели дека Ресен е градот на јаболката. Тој е општински центар сместен на северниот дел од Преспанската Котлина. Ресен е
овоштарски центар познат по далеку прочуените преспански јаболка. Но, овој крај од Преспа е
познат и како туристички регион со убави летувалишта крај езерскиот брег.
Преспанскиот регион е вистинска база,
резерват на илјадници видови птици, риби, животни и голем број растенија. Богатата флора и
фауна овој крај го прават уште попривлечен. Во
Преспа живеат околу 380 видови птици, од кои
дваесетина вида се вистинска реткост. Посебно
во Мала и Долна Преспа се забележуваат многу
пеликани, корморани, орли и јастреби. Статистичките податоци покажуваат дека само во 1969
година биле забележани 100 двојки пеликани, од
вкупно 400 колку што живеат во Европа. Преспа
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the well-known Conference led directly by Dame
Gruev and Pere Tošev was held at the Tatarčev family’s house in Resen. Important decisions for the future development of the revolutionary movement
in Macedonia were reached here. According to its
historical decisions, this first TMORO Conference
is considered to be a “great Ilinden spark”. During
the Ilinden Uprising, 12 units of komitadji with over
2,000 revolutionaries were active in the area. The
fiercest battles were fought in the area of the villages of Krušje, Bolno, Evla, Zlatari, Ljubojno and
Kriveni.
The spirit of Ilinden continued during the glorious People’s Liberation War (Narodno osloboditelna borba - NOB) as well. All 128 sons and daughters
of Prespa, including the revolutionary poet and national hero Mite Bogoevski, devoted their lives to
the cause of the Revolution. The first Prespa and
Bitola partisan unit of “Dame Gruev” was formed
on July 6 1942 in the locality known as Sinedolsko
Kladenče, in the village of Zlatari. New and bigger
army units were to follow. On August 2 1943 in the
locality near Oteševo, at the foot of Mount Galičica,
the Central Committee of the Communist Party of
Macedonia held the historical Prespa Conference
at which crucial decisions were reached to stir up
the armed uprising in Macedonia against the fascist
occupiers. It is an unforgettable fact that the first
morning of freedom in Resen and Prespa dawned
on November 5 1944, when the soldiers of the Fifth

and Seventh Macedonian People’s Liberation Elite
Brigade victoriously entered Resen waving the flag
of freedom; marking the end of age-old slavery and
the beginning of the new liberal development of
the Republic of Macedonia, including Resen and
Prespa. In the post-war years, this area experienced a significant renaissance, growing from an
extremely backward rural area into an industrial,
agricultural, and tourist centre with a modern and
highly developed food and textile industry.
The Resen municipality today includes 44 settlements in addition to Resen, whereas part of Dolna Prespa 19 and 3 in a small part in Albania and 9 in
Mala Prespa, and a smaller part of Lake Prespa and
Malo Lake Prespa belong to Greece and Albania. In
fact, this is the result of the partition of Macedonia
following the Balkan Wars and WWI.
It is often said that Resen is the city of apples.
It is at the centre of the municipality located in
the northern part of the Prespa Valley. Resen is an
orchard centre, known for the famous Prespa apples. Besides this, the region of Prespa is also wellknown as a tourist area having beautiful resorts by
the lake.
The region of Lake Prespa is a real reserve, a
base for thousands of types of birds, fish, animals
and many plants. The rich flora and fauna makes
this region even more appealing. Prespa is home
to about 380 bird species, of which about twenty
species are endemic. Many pelicans, cormorants,

Претор - Преспанско Езеро / Pretor - Prespa Lake
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Островот Голем Град на Преспанско Езеро / The island Golem Grad in Prespa Lake

е единственото место во светот каде што живеат толку многу пеликани на еден простор. Исто
така, во Преспанското Езеро живеат и специфични видови риби: јагули, крапови, скобусти, пастрмки, плашици, мрени и други. Во густите шуми
околу езерото живеат прекрасни ретки животни,
како елени и срни, а мечките, волците, зајаците,
лисиците и другите диви животни се постојани
жители на шумите во овој регион.
На пазарот во Ресен, во саботите, можат да
се купат многу производи од рачна изработка.
Градот, особено е познат по грнчарството, заради што долги години во него успешно работи керамичката колонија, на која секое лето престојуваат керамичари од разни држави на светот и од
Македонија. Во него посебно внимание привлекува поранешната зграда на општинското собрание, односно некогашниот беговски дворец
- Сарајот, изграден уште за време на турското
владеење од Нијази-бег. Зградата е интересна по
тоа што е верна копија на зградата на Париската
комуна, а е градена од мермер и делкан камен.
Истиот бег наредил да се направи урбанистички
план за Ресен, што се смета за прво урбанистичко решение на овој дел од Балканот.
Делот околу Ресен, заедно со рамнината
околу селата Царев Двор, Дрмени и Бела Црква е најплодниот дел од оваа котлина. Меѓутоа,
поради недостиг на поголеми природни погодности за развој на земјоделството, населението
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од Преспа било принудено да бара заработувачка надвор од своите родни места. Преспа е крај
во кој почнало рано да се оди на печалба. Кон
крајот на XIX и почетокот на XX век, Преспанци
како печалбари можеле да се најдат на работа
во прекуокеанските земји Америка и Австралија,
како и во некои делови на Србија, Бугарија, Турција, Франција и други држави.
Печалбарството во Преспа оставило многу
траги и животни стории кои зборуваат за тагата на разделбата, за неостварените желби, за
тешкиот живот, зборуваат за неизносените невестински руби и за детството без родителска
љубов. Така, се јавија новите топоними „Женски
мост”, „Плачи камен”, „Плачи круша” итн. Тоа
се места на разделбите на штотуку мажените
невести, на родителите од синовите, на децата
од родителите. Тоа се места оплакани со солзи,
места на разделби, мечти, ветувања, аманети…
Преспа и сите населени места под Пелистер
и Галичица, а и другите преспански печалбарски
села празнично се расположени во текот на месец август. Овој живописен крај широко ги отвора портите за печалбарите, да се вратат во своето родно место, на своето прадедовско огниште.
Голем број од тие „талкачи по светот” доаѓаат
да се видат со своите најблиски, да го празнуваат Илинден и Илинденските средби, манифестација што на 2 август секоја година се одржува во
Преспа.

· дел од македонската вистина

SLAVÈ KATIN · IN LJUBOJNO ON ILINDEN

eagles and hawks can be seen in Mala Prespa and
Dolna Prespa. Statistics show that in 1969 one hundred pairs of pelicans were seen out of a total of
400 pairs living in Europe. Prespa is the only place in
the world where so many pelicans live in one area.
In addition, Lake Prespa is home to many specific
species of fish: eels, carp, roach, trout, belvitsa,
barbell and others. In the dense forests around the
lake there are deer and stags, bears and wolves,
rabbits, foxes and other animals.
On market day in Resen, on Saturdays, one
can buy a lot of handmade products. This city is particularly known for pottery and therefore a ceramic
colony has been successfully active for many years.
Many ceramic artists from various countries and
from Macedonia stay here every summer. Special
attention should be given to the former municipal
assembly building and former bey palace - the Saraj which was built during the Turkish rule of Niyazi
Bey. This building is even more interesting because
it is a true copy of the building of the Paris Commune and was built of marble and carved stone.
This Bey also ordered an urban plan for Resen, and
therefore it is considered important.
The area surrounding Resen, including the
fields around the villages of Carev Dvor, Drmeni
and Bela Crkva, is the most fertile part of this valley.
However, due to the lack of more favourable natural conditions for the development of agriculture,

the people from Prespa were forced to seek a living
beyond their birthplaces. Migration in Prespa began very early. In the late 19th and early 20th century, migrant workers from Prespa (pečalbari) could
be found working in the USA, Canada and Australia,
as well as in some parts of Serbia, Bulgaria, Turkey,
France and other countries.
This process of emigration has left many scars
that speak about sadness of parting, unfulfilled desires, hard life, wedding gowns not worn and about
childhood without parental love. Hence, new toponyms have been coined such as “the women’s
bridge”, “the crying rock”, “the crying pear-tree”
etc. Those are places of parting, of saying good-bye
between just married brides and their husbands,
between parents and their sons, between children and their parents. Those are places that are
drenched with tears, are places of farewell, daydreams, making promises, swearing oaths…
Prespa and each populated place under Pelister and Galičica, as well as other migrant-worker villages of the Prespa region, are in holiday mood during August. This picturesque region has its doors
wide open for the migrant workers to come back to
their native places, their hearth and home. A great
number of those ‘wanderers around the world’
come here to see their nearest and dearest, to celebrate Ilinden, Ilinden Meetings, i.e. a manifestation
which is held in Prespa on August 2 each year.

Зградата на Сарајот во Ресен / Building of the Saraj in Resen
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SLIKA ZA DOLNA PRESPA

A

ко Македонија е најубавата земја на
Балканот, тогаш Преспа, особено Долна Преспа е срцевината на таа македонска убавина. И не случајно,зашто
на овие простори некогаш било седиштето на Самуиловата држава, а и на свети Климента. Првиот бил владетел на светот, а вториот бил великан
на православието. Ете зошто нивните потомци
блеснуваат на хоризонтите на македонската иселеничка галаксија, со харизма каква што можат
да имаат само ѕвездите на македонското небо.
По смртта на Климента, долгата и остра
зима во 927 година, од Преспа направила бела
снежна котлина, од која, според белите наноси
- преслапи, произлегло и името Преспа. Со нивното топење подоцна се формирале езерата, првин големото, а потоа и другото - помалото. Така
започнале трансформациите на Долна Преспа во
природен резерват, еден од позначајните на Балканот. Раскошните планински визури на Пелистер и Галичица, богатиот и редок растителен и
животински свет и благородната клима од Долна
Преспа направиле вистинско чудо на природата.
Мајката природа на Долна Преспа í подарила богатство на убавини и атрактивности.Во исто
време, историјата íоставила непроценливи траги
од значајни настани.Затоа долнопреспанци каде
и да се во родниот крај или надвор од него, се
радуваат со сето тоа што го има во Долна Преспа, се гордеат и го чуваат ваквото богатство за
идните генерации.
Она што на Долна Преспа и на нејзината историја í дава посебен белег е нејзиното богатство со културно-историски споменици, уште од
времето кога била староримска крстосница и
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прва престолнина на цар Самуил. Црквите и манастирите градени во времето на свети Климент
и свети Наум Охридски (IX и X век) и во времето
на Самуиловото Царство во X и XI век, биле разурнувани од разни антимакедонскизавојувачи,
многу од нив биле обновувани, но, пак, уништувани за време на владеењето на Турската Империја. Неколку културно-историски споменици
од XI до XVII век, се сочувани благодарение на
нивната местоположба (оддалеченоста од комуникациите или локацијата во планинските региони). Такви се Света Петка од XIV век во Брајчино, Свети Атанас и Свети Архангел од XIV век во
Долно Дупени, Свети Петар од XIV век во Голем
Град, и сливничкиотманастир Света Богородица
од почетокот на XVII век.
Значајни споменици од минатото на Долна
Преспа се и Кулата Сливница, Кулата Крани-Арвати, Кулата Штрбово и Кулата Љубојно. Вакви
културно-историски знаменитости постојат и во
деловите на Преспанската Котлина кои денес се
наоѓаат во делови на Македонија, во Република
Грција и Република Албанија.
Овој дел на монографијата низ текстовите
на македонски и на англиски јазик, на читателот
му овозможува да добие информации за Долна
Преспа од етничка Македонија. Текстот е илустриран со голем број документарни и актуелни
фотографии, како и со објавени материјали за
Долна Преспа.
Во оваа прилика треба да се нагласи дека
не се памети од кога населението котлината ја
има „поделено“ на Горна Преспа, Долна Преспа
и Мала Преспа. Меѓутоа, запишано е дека Горна
Преспа го зазема северниот дел, Долна Преспа

A PICTURE OF DOLNA PRESPA

I

f Macedonia is the most beautiful country in the
Balkans, then Prespa, especially Dolna (Lower)
Prespa is the core of this Macedonian beauty.
And this is no coincidence, for it was the centre of Samoil’s state; Saint Clement’s garden as well
as Alexander the Great’s home -being ruler of the
world and the latter St. Clement of Ohrid’s home
-an outstanding man of Orthodoxy. This is the why
their descendants shine with a charisma that only
the stars of the Macedonian sky could have.
Following Clement’s death the long and harsh
winter of the year 927 turned Prespa into a snowy,
white valley. Hence, the name “Prespa” was derived from the word “preslap” signifying white
snowdrifts. The melting snow later formed the
lakes; first the large one and then the smaller one.
Thus Dolna Prespa began transforming into a natural reservoir; an important one in the Balkans. The
beautiful mountain scenery of Pelister, Vrba and,
Galichitsa the rich and rare flora and fauna, and the
pleasant climate have turned Dolna Prespa into a
true natural wonder.
Mother Nature gave Dolna Prespa a wealth of
beauties and attractions. At the same time its rich
history has left its cultural mark and many indelible
traces of significant events. Therefore, the people
from Dolna Prespa, wherever they are, at home or
abroad, are very happy, rightfully proud of this, and
save it for the future generations.
What makes Dolna Prespa and its history so
special is its abundance of cultural and historical
monuments which date back to the time when it
was at the ancient Roman crossroads and the first
Capital of Czar Samoil. The churches and monasteries built during the time of St. Clement and St.

Naum of Ohrid during the 9th and 10th centuries,
and during the time of Samoil’s Empire during the
10th and 11th centuries, had been destroyed. Many
of them were rebuilt and again destroyed during
the rule of the Turkish Empire. Some of these that
date back to the period between the 11th and 17th
centuries have been preserved as a result of their
distance from communication links or their location in mountainous regions. Such is the case with
St. Petka Church, 14th century, in Brajchino; St.
Atanas and St. Archangel Church, 14th century in
Dolno (Lower) Dupeni; St. Petar Church, 14th century, in Golem Grad; and the Slimnichki monastery
of St. Bogoroditsa (St. Mary Church) dating back to
the beginning of the17th century.
Also, significant historical monuments of the
past in Prespa are the towers: Kula Slivnitsa, Kula
Krani-Arvati, Kula Shtrbovo and Kula Ljubojno.
There are similar cultural and historical monuments
in parts of Dolna Prespa, which can now be found
in parts of Macedonia, in Ellada (Greece) and in Albania.
This part of the monograph in Macedonian
and English gives information about Dolna Prespa
from ethnic Macedonia. The text is illustrated with
a great number of documentеd and actual photographs, as well as published articles about Dolna
Prespa.
On this occasion it should be stressed that the
local people used to divide the valley into Gorna
(Upper), Dolna (Lower) and Mala (Small) Prespa.
However, it is written that Gorna Prespa lies in the
northern, Dolna Prespa in the southern and Mala
Prespa in the southwestern part of the valley. Gorna and Dolna Prespa have been separated by Veke
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јужниот, а Мала Преспа југозападниот дел на
Преспа. Горна и Долна Преспа ги одделува ридот
Веќе кај Претор, а Мала Преспа и Горна Преспа
копнено се одделени со Пречна Планина. Делот
на Долна Преспа, пак, со Малото Преспанско Езеро од Мала Преспа ги одделува планината Сува
Гора.
Според историските документи, по завршувањето набалканските војни Преспанската Котлина им припаѓала на Србија (Стара Југославија)
и Грција (Елада).По една деценија Грција (Елада)
í ја отстапила Мала Преспа на Албанија, со што
тромеѓето на овие три држави останало во водите на Големото Преспанско Езеро, во непосредна близина на островот Голем Град.
Поделба на Преспа е направена и во текот
на Втората светска војна. Градот Ресен и неколку села на Горна Преспа, беа под бугарска власт,
додека целата Долна Преспа и Мала Преспа останаа под италијанска власт. Тогашната граница
меѓу фашистичките држави Бугарија и Италија се
наоѓала на потегот од крстосницата „Макази”
кон запад, меѓу селата Горно Дупени и Евла, с#
до капитулацијата на Италија (1943 година) кога
бугарската власт се проширила кон Долна Преспа и Мала Преспа.
Во Преспанската Котлина постојат 74 населени места од кои 36се протегаат во Горна Преспа во Општина Ресен. Меѓутоа, во Долна Преспа,
во делот на Република Македонија има 8 села и
тоа: Љубојно, како центар за Сливница, Арвати,
Крани, Штрбово, Брајчино, Наколец и Долно Дупени. Во Долна Преспа во Грција (Елада) со центар во селото Герман има 18 села и тоа: Герман,
Раби (Р‘би), Медово, Штрково, Опаа, Рудари,
Папли (П‘пли), Оровник, Буковик, Лк (Л‘к), Дреново, Трново, Граждено, Орово, Дробитишта,
Винени, Нивици и Аил (Ахил), како и 3 села во делот на Албанија: Заградец, Ракитско и Суец. Во

Панорама на Преспанско Езеро
А scenery of Lake Prespa
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Мала Преспа (во Албанија), има 9 населени места и тоа: Пустец како опшински центар, потоа, Туминец, Горна Горица, Долна Горица, Глобочани,
Шулин, Пустец, Леска, Зрновско и Церје.
Во делот насловен како „Слика на Долна
Преспа” дадени се скромни податоци за селата
во Долна Преспа, од Сливница до Долно Дупени
и од Герман до Пустец, за одреден број личности во македонската дијаспора, од културниот,
образовниот, општествениот и публицистичкиот
живот на долнопреспанци. Од немање доволно
простор и податоци, особено за помладите генерации, некои личности и настани не се недоволно или воопшто не се застапени во делото, затоа,
ги молам читателите да имаат разбирање.
Овој дел на монографијата има за цел да ги
отслика некои од поважните податоци, настани
и личности од постарите и сегашните генерации,
кои имаат придонес во историскиот, националниот, духовниот и културниот развој на Долна
Преспа.
Преспа, како и многу други предели од Западна Македонија најмногу е познат по печалбарството. Од памтивек од овој крај се одело на
печалба. Печалбарството, војните и поделбите
на Долна Преспа оставиле многу траги кои зборуваат за тагата на разделбата, за неостварените желби, за неизносените невестински руби и
за детството без топла родителска љубов. Тоа е
место оплакано со солзи, место на средби и на
разделби, место кое оставило длабоки болки во
душите кај раселените ширум светот. Често се
вели дека да бидеш во Долна Преспа значи да се
навратиш и да тагуваш за минатото, да ја видиш
денешната слика на разделена Македонија и да
размислуваш за иднината на овој дел од македонската земја.
Цела Долна Преспа, сите населени места
долж Преспанското Езеро се празнично расположени во текот на летните месеци. Овој живописен дел на Преспа широко ги отворил своите
порти за туристите, добронамерниците за печалбарите од целиот свет, да го посетат крајот
на најслатките јаболка и на вештите рибари. Овој
прекрасен крај отворајќиги широко портите ги
мами печалбарите да се вратат во своето родно
место, на своето старо огниште... Голем број од
тие „талкачи по светот” доаѓаат да се видат со
своите најблиски, да го празнуваат Илинден на 2
август секоја годинаво прадедовската земја, во
Долна Преспа.

Hill near Pretor and Prechna Mountain is between
Mala and Gorna Prespa. Part of Dolna Prespa, however, with Malo (Small) Lake Prespa is separated
from Mala Prespa by Suva Gora.
According to the historical data, after the
Balkan Wars, Prespa Valley belonged to Ellada
(Greece) and Serbia (Old Yugoslavia). Then years
later, Greece (Hellada) gave Albania the region
of Mala Prespa, and today the state borders pass
through Lake Prespa, near Golem Grad Island.
Prespa was also partitioned during WWII. The
city of Resen and several villages of Gorna Prespa
fell under Bulgarian rule, while the entire Dolna
Prespa and Mala Prespa areas remained under Italian rule. At the time the border between the fascist countries, Bulgaria and Italy, spread from the
“Makazi” crossing westward, between the villages
of Gorno Dupeni and Evla, until the capitulation of
Italy in 1943 when Bulgarian rule spread towards
Dolna and Mala Prespa.
There are 74 villages in the Prespa Valley, of
which 36 are in the municipality of Resen. However in Dolna Prespa, in the Republic of Macedonia, there are 8 villages: Luboyno, as the centre of
Slivnitsa, Krani, Arvati, Shtrbovo, Braychino, Nakoletc and Dolno Dupeni. In Dolna Prespa, in Ellada (Greece), there are 18 villages: German, as the
centre of: German, Rabi (R’bi), Medovo, Shtrkovo,
Opaa, Rudari, P’pli (Popli), Orovnik, Bukovik, L’k
(Lk), Drenovo, Trnovo, Grazhdeno, Orovo, Drobitishta, Vineni, Nivitsi, Ail (Ahil), and 3 villages in Albania: Zagradets, Rakitsko, and Suets. In Mala Prespa,
Albania, the municipality centre is Pustets, there
are 9 villages: Tuminets, Upper Goritsa, Lower Goritsa, Globochani, Shulin, Pustets, Leska, Zrnovsko
and Tserye.
This section entitled Picture of Dolna Prespa
provides modest data about the villages in Dolna
Prespa - from Slivnitsa to Dolno Dupeni, and from
German to Pustets as well as data about many
prominent persons in the Macedonian diaspora active in the fields of culture, education, society and
book publishing. Due to lack of space and data,
some people, especially of younger generations,
and events are insufficiently or not at all represented in this book, so I kindly ask readers for their understanding.
This part of the monograph aims to depict
some of the more important data, events and personalities of the older and current generations,

who have contributed to the historical, national,
spiritual and cultural development of Dolna Prespa.
Prespa, as well as many other areas of western
Macedonia, is most known for the phenomenon of
migration, i.e. its countrymen usually went to live
and work abroad to earn a living. From time immemorial the people of this region have gone abroad.
The migration, wars and partitions of Dolna Prespa
have left many traces that speak about the grief
of leave-takings, unfulfilled desires, unworn bridal
clothes and a childhood without parental love. It
is a place which is brimming with tears, a place of
encounters and separations, and a place that has
left deep pain in the souls of the immigrant workers displaced worldwide. It is often said that to be
in Lower Prespa means to reconsider and mourn
for the past, to see the present day picture of partitioned Macedonia, and think about the future of
this part of Macedonia.
All of Dolna Prespa, all settlements along
Lake Prespa are in a festive mood during the summer months. This picturesque part of Prespa has
opened its doors widely to tourists, goodhearted visitors and migrant workers from all over the
world to visit this place of apples and fishermen. All
Prespa opens its doors widely for its migrant workers who return to their hometown, their homes and
hearths... Many of these ‘wanderers of the world’
come to see their loved ones and celebrate Ilinden
on August 2 every year in their ancestral homeland,
in Dolna Prespa.

Кубето на соборната црква Св. Јован, Љубојно
The dome of the cathedral church of St. John in Ljubojno
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SLIVNICA

K

ога ќе се пристигне во Долна Преспа,
прво село е Сливница. Тоа е лоцирано
на падините на ридот кој се извишува
над источниот брег на Преспанското
Езеро, на територијата на Општина Ресен. Сливница е ридско село, кое се издига на надморска
височина од околу 940 метри, чиј атар високо се
издига од езерото и се граничи со сртот на планината Баба, зафаќајќи простор од околу 10 километри квадратни.
Во Сливница живее исклучително македонско население. Населбата е малечка, но заедно
со викенд населбата на атарот на Сливница и Претор е една од најголемите и најзначајните туристички населби на Преспанското Езеро. За жал, во
последно време многу од нејзините жители се иселиле во Австралија, Америка, Канада, по европските земји, како и низ градовите на Македонија,
така што бројноста на населението постепено се
намалува. Но, иселениците одвреме-навреме,особено во летниот период, си го посетуваат селото, кое е привлечно за живеење и одмор.
Селото Сливница, како и други македонски села, името му го должи на овошјето. Така,
етимологијата на името Сливница потекнува
од зборот - слива. Старите жители на селото
раскажуваат дека на ова место некогаш имало
многу сливи од разни сорти од кои селаните вареле многу вкусна ракија - сливовица. Исто така,
Сливница е прочуено и по добриот асортиман на
грозје, но сливите порано доминирале и така, поради многуте насади од сливи, луѓето населбата
ја нарекле Сливница.
Инаку, Сливница е повеќевековно христијанско село и е надалеку прочуено по сливничкиот
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манастир Света Мала Богородица, кој се наоѓа
на неколку километри источно од селото во планината, изграден во почетокот на XVII век. Патрониот ден на манастирот е на 21 септември кога се
збираат верници од сите преспански села, Битолско и пошироко од многу места во Македонија.
Бидејќи манастирот Света Мала Богородица изобилува со богати фрески, икони, резби,
архитектура, интересни случувања и друго, во
последните години тој е предизвик за бројни научници, патеписци и други заинтересирани кои
посветуваат големо внимание на науката, литературата и воопшто на црковното и културното
живеење на Долна Преспа и пошироко на Македонија.
Денес во Сливница постојат приватни продавници за стока за широка потрошувачка, бензиската пумпа Свети Атанас, што е лоцирана на
патот Макази-Маркова Нога и е единствен објект
од таков вид во Долна Преспа, како и плажата
што е дадена под концесија на повратничката од
Германија по потекло од Љубојно,Сотирка Стеријовска-Цоца.
Исто така, покрај манастирот Света МалаБогородицаво Сливница постојат и уште пет македонски православни цркви и тоа: селската црква Свети. Димитрија, потоа Свети Атанас, Свети
Петар, Света Петка и Свети Никола, како и локалитетите од археолошко значење, Крш Полена,
населбата од доцноантичко време, Кула и населбата од римско време, Шуица и други.
Од сливничани значајно место за афирмација на своето село, меѓу другите, имаат: брачниот пар Ристо и Добрила Нечовски, сопственици
на гостоприемчивиот ресторан „Три браќа“ во

SLIVNITSA

W

hen one arrives in Dolna Prespa
the first village to visit is Slivnitsa. It is located on the slopes of
the hill that rises above the eastern shore of Lake Prespa, in the municipality of Resen. Slivnitsa is a hilly village, at an altitude of about
940 metres, which rises high above the lake and
borders with the edge of Baba Mountain, covering
an area of about 10 square kilometres.
In Slivnitsa the population is only Macedonian.
The settlement is small in size, but it grows on weekends and in the district of Slivnitsa and Pretor it is
one of the largest and most important tourist areas
of the Lake Prespa region. Unfortunately, in recent
times many of its residents have moved to Australia, America, Canada, European countries, as well as
to the cities of Macedonia, so its population is gradually reducing. But its emigrants, from time to time,
but especially in summer, visit the village which is an
attractive place to live and have a holiday.
The village Slivnitsa, like other Macedonian
villages, owes its name to a fruit. The etymology
comes from the word - plum - “sliva” in Macedonian. Old residents say that once there were a lot of
plum trees of different varieties from which the village residents used to make a very tasty brandy - slivovitsa. Slivnica is also famous for its good assortment of grapes, but plums dominated earlier and
therefore, because of the many kinds of plums, i.e.
“slivi”, the people called this settlement Slivnica.
In addition, Slivnitsa is a several centuries-old
Christian village and is widely famous for its Slivnichki Monastery - St. Nativity of the Virgin, which
is located a few kilometres east of the village in the
mountain, built in the early 17th century. The patron saint’s day of the monastery is on September

21 when worshippers from all Prespa villages, Bitola
region and wider Macedonia gather together.
Since the Monastery St. Nativity of the Virgin
abounds with rich frescoes, icons, carvings, architecture, interesting events etc., in recent years it
is of interest to many scientists, writers of travel
books and others enthusiastic individuals who pay
great attention to science, literature and generally
to religious and cultural life of Lower Prespa and
throughout Macedonia.
Today in Slivnitsa there are private stores for
consumer goods, a petrol station St. Atanas, which
is located on the road Makazi - Markova Noga and
is the only facility of its kind in Lower Prespa and
the beach which is given to Sotirka Sterijovska Tsotsa from Ljubojno, under concession.
In addition to the Monastery St. Nativity of the
Virgin there are five other Macedonian Orthodox
Churches: the local church St. Dimitria, St. Atanas
Church, St. Petar Church, St. Petka Church and St.
Nikola Church, as well as several sites of archaeological significance, Krsh Polena, a settlement of
late ancient time, Kula and the settlement since Roman times, Shuitsa, and others.
Among others the following notable persons
have an important place in contributing to their village: couple Risto and Dobrila Nechovski, owners
of the friendly and hospitable restaurant “Three
Brothers” in Detroit, Stefo Sterjovski, president of
World War II Veterans in Toronto, University professors Dr. Predrag Popovski and Dr. Dushko Popovski, owner of a gas station, Sasho Mitrevski, late
Boshko (Bozhin) Nechovski, who was in charge of
the monastery “St. Mary”, as well as representatives of the Church Board and the local community,
who have made a major contribution to the overall
life of the village Slivnitsa.
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Детроит, Стефо Стерјовски, претседател на Борците од НОБ во Торонто, потоа универзитетските професори д-р Предраг Поповски и д-р Душко
Поповски, сопственикот на бензинската пумпа,
Сашо Митревски, покојниот Бошко (Божин) Не-
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човски кој се грижеше за манастирот Света Богородица, како и претставниците на Црковниот
одбор и Месната заедница, кои имаат голем
придонес за севкупното живеење на селото
Сливница.
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KRANI

N

ајтуристичкото место во Долна Преспа,
секако, е Крани. Се наоѓа во југоисточниот дел на Општината Ресен и е лоцирано во подножјето на планината Баба,
односно на југозападната падина на Пелистер,
на надморска височина од околу 1 000 метри.
Селскиот атар на запад го заплискуваат водите
на источниот брег на Преспанското Езеро. Од
Ресен е оддалеченооколу18 километри. Атарот

на селото не е многу големизафаќа простор од
околу 7 километри квадратни.
Интересно е да се спомене дека селото Крани од источната страна се граничи со селотоАрвати, при што тие сосема се приближени едно
до друго, така што посетителот не би можел да
разграничи до каде се протега Арвати, а од каде
почнува Крани, затоа многумина мислат дека
овие две села имаат заедничко селско подрачје.

Црквата Св. Богородица во Крани / The church Mother of God in Krani
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KRANI

T

he most attractive tourist area in
Dolna Prespa is certainly Krani. It is in
the southeast part of the municipality
of Resen, and is located at the foot of
Baba Mountain, i.e. on the southwestern slope
of Pelister, at an altitude of about 1000 metres.
To the west the village district is splashed by
the waters of the east coast of Lake Prespa. It is
approximately 18 kilometres away from Resen.

The district of the village is not very large, and it
covers an area of about 7 square kilometres.
It is interesting to mention that the village of
Krani borders with the village Arvati on the east
side, so close to each other that a visitor could
not differentiate between Arvati and Krani, and
therefore many think that these two villages have
a common rural area.

Панорама на Крани / Panoramic view of Krani
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Крани, со текот на вековите имало различен
број на жители, зависно од условите за живот и
просперитетот на луѓето. Денес во Крани живеатоколу 400 лица, од кои помал број Македонци, a пoголем е бројот на македонски Албанци.
Во селото работи основно училиште до четврто
одделение, има амбуланта, пошта, Домна културата, продавници,Месна заедница, Амбуланта
др. Асиме земјоделската аптека со железарија
„Преспа промет“ сопственост на Васил Јанкуловски од Наколец и др.
Во атарот на Крани постојат пет цркви и една
џамија. Црквата Света Богородица(Пречиста) се
наоѓа во селото, а е подигната во 1865 година и
до неа се наоѓаат селските гробишта и црквата
Свети Никола, потоа црквата Свети Илија која е
донација на мештанинот Петре Трифуновски, новата црква Света Богородица, изградена во 1995
година и црквата Свети Ѓорѓија, која е обновена
од мештанинот Петре Јаневски. Џамијата, пак, се
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наоѓа во источниот дел на селото, на синорот со
селото Арвати и служи за муслиманските верници од двете села. Нема податоци за нејзината изградба, но се претпоставува дека е подигната во
текот на XIX век.
Исто така, едно од најубавите летувалишта
на брегот на Преспанското Езеро се наоѓа во
регионот на Крани и го носи името на селото
Крани. Таму, недалеку од песочните плажи се
сместени камп приколки, ресторан и хотелот во
сопственост на MВР. Сите овие објекти во текот
на летниот период претставуваат вистински рај
за летувалците и другите посетители.
Од Крани потекнуваат помал број иселеници во дијаспората, меѓу нив се: Перо Кирицовски,
Љубе Секуловски, Васил Димитриевски, Тони
Николов-ски, Цветко Црковски, Ристо Трифуновски, Донка Лозановска-Трифуновска и други. Од
Крани потекнуваат универзитетските професори
д-р Зини Османи, д-р Имер Оџа и др.

Over the centuries the village of Krani has had
a variety of inhabitants, depending on their prosperity and conditions of life. Today about 400 people live in Krani, a small number are Macedonians
and a larger number Macedonian Albanians. There
is a four -grade primary school in the village, a clinic,
post office, home culture, shops, local government
office, the “Prespa Promet” agricultural pharmacy selling metal ware, owned by Vasil Jankulovski
from Nakolets, and other facilities.
There are five churches and a mosque in the
district of Krani. The church St. Mary (Virgin) is located in the village, and was built in 1865 and next
to it is the village cemetery and the church St. Nikola, the church St. Elijah, which is a donation from
local resident Petre Trifunovski, and the newly
built church St Mary, built in 1995, and the church
St. George, which was renovated by local resident
Petre Janevski. The mosque, however, is located in

the eastern part of the village, at the border with
the village Arvati and serves the Muslims from both
villages. There is no data about its construction, but
is assumed to be built over the course of the 19th
century.
In addition, one of the most beautiful summer
resorts along the coast of Lake Prespa is located
in the region of Krani and is named Krani, i.e. after
the village. There, not far from the sandy beaches,
camp trailers, a restaurant and a hotel owned by
the local police secretariat are found. All of these
facilities are a real paradise for tourists and other
visitors during the summer.
Some expatriates, born in Krani, live in the diaspora, including: Pero Kiricovski, Lube Sekulovski,
Toni Nikolovski, Cvetko Crkovski, Risto Trifunovski, Donka Lozanovska - Trifunovska and others.
University professors Dr. Zini Osmani and Dr. Imer
Odza were also born in Krani.
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ARVATI

E

дно од најмалите села во Долна Преспа во Република Македонија, секако,
е селото Арвати. Тоа се наоѓа во југоисточниот дел на Општината Ресен, во
подножјето кон исток од селото Крани и е сместено во пазувите на Баба Планина, на надморска
височина од околу1000 метри. Од градот Ресен
е оддалечено околу 24 километри. Атарот е доста голем и зафаќа простор од 29 километри квадратни. Во него преовладуваат пространи шуми
и пасишта, а помалку обработливо земјиште.
Инаку, Арвати се граничи со следните населби:
од исток со Нижеполе,Битолско, од североисток со Брајчино, од југ со Штрбово, од запад со
Крани, од север со Сливница, од североисток со
Маловиште, Битолскои еден мал дел се граничи
со Курбиново.
За потеклото на името на Арвати има повеќе варијанти, но според кажувањето на постарите луѓе од Арвати и од околните села, се вели
дека името Арвати потекнува од зборот „Хрват,
Хрвати“.
Се претпоставува дека кон крајот на XVI век
и почетокот на XVII век кога предците на денешните жители кревале селански буни во Хрватска,
решиле да бараат засолниште некаде далеку, во
други краеви. Си го собрале целиот свој имот и
тргнале кон југ, мислејќи дека во Македонија животот ќе им биде подобар, посигурен и позасолнет. Дење патувале, а ноќе преспивале каде ќе ги
стемнело и сè така талкале додека не стасале до
денешниот регион на Арвати.
Пишаните документи за селото Арвати датираат уште од втората половина на XVI век, поточно од 1568 година, кога во него живееле 25
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семејства. Во текот низ вековите, бројот на жителите во селото Арвати бил различен. Денес во
него живеат околу 130 жители, од кои 60 се Македонци, а 75 се Албанци.
Во атарот на Арвати постојат следните верски објекти: македонските православни цркви:
Света Богородица, која е над селото и се смета
дека е од времето на цар Самуил, потоа црквите
Свети Никола, Света Недела и црквата Свети Архангел, во чиј круг се наоѓаат селските гробишта.
Џамијата, пак, која се наоѓа на синорот на Крани
и Арвати служи за муслиманите од Арвати.
Интересно е да се спомене дека во минатото на Кранската Река, која извира од Баба Планина, поминува низ Арвати и Крани и се влeва
во Преспанското Езеро, имало осум воденици
и една валавница, како и хидроцентрала, која ги
снабдувала двете села со електрична енергија.
Во Арвати, според големината на селото,
има поголем број жители иселени во странство,
меѓу кои: бизнисмените Стево Пановски, браќата Илија и Миле Недановски и Љубе и Миле Лозановски, во Детроит, потоа семејството Лозановски во Торонто. Со високо образование во САД
и Канада се: Јулијана Пановска, Никола Секуловски, Христина Пановска и Мајкл Крунтовски, додека од Арвати се и следниве интелектуалци: инженер-агрономРисто Крунтовски, кој е познат со
своите трудови објавени во Земјоделски календар, потоа Гоце Крунтовски, Драги Лозановски,
Дарко Крунтовски, Јасмина Лозановска, Љупчо
Пампулевски, Методија Лозановски, Пецо Котевски, Снежана Крунтовска, Гани и Дрита Исмаили,професорот Ефтим Лозановскии други .
Од Аравати посебно место во литературата
имаат Али Алиу и Алексо Лозановски.

ARVATI

O

ne of the smallest villages in Dolna
Prespa in Macedonia is the village of
Aravati. It is located in the southeast
part of the municipality of Resen, in
the foothills of the village Krani to the east, and is
located on the slopes of Baba Mountain, at an altitude of about 1000 metres above sea level. It is
approximately 24 km away from the town of Resen. This village is quite large in area and covers
29 square kilometres. Forests, pastures and uncultivatable farmland dominate. Arvati borders with
the following neighbourhoods: Nizhepole, in the
Bitola region to the east; Brajchino to the northeast and Shtrbovo to the south; with Krani to the
west; Slivnitsa to the north and Malovishta, in the
Bitola region, and a small part of Kurbinovo to the
northeast.
There are various versions about the origin of
the name Aravati, but, according to the testimony
of older people from Aravati and surrounding villages, it is said that the name Arvati originated from
the word Hrvat, Hrvati (i.e. Croat, Croatian.).
It is assumed that the at the end of the 16th
century and early in the 17th century, when there
were peasant uprisings in Croatia, the ancestors
of today’s residents decided to seek shelter somewhere far away. They took all of their belongings
and property and set off to the south, believing
that in Macedonia their life would be better and
safer. They traveled during the day and slept during the night wherever it fell, and they traveled that
way until they reached the present region of Arvati.
Written documents about the village of Arvati date from the second half of the 16th century,
more precisely 1568, when 25 families lived there.

Over the course of the centuries the population of
Arvati has changed. Today around 130 inhabitants,
of which 60 are Macedonian and 75 Albanian, live in
the village of Arvati.
In the area of Arvati there are the following
places of worship: Macedonian Orthodox church
St. Bogoroditsa (St. Virgin), which is above the village and is considered to be built in the time of Tsar
Samuil; the churches St. Nikola and St. Nedela, as
well as St. Archangel, in whose yard is the village
cemetery. The mosque, which is located on the
bourder of Krani and Arvati, is used for the religious
needs of the Muslims of Arvati.
It is interesting to mention that in the past
there were eight mills and a rolling mill, as well as a
power plant, along the Kranska River that supplied
Arvati and Krani with electricity. Today the Kranska
River wells up from Baba Mountain, passes through
Arvati and Krani and flows into Lake Prespa.
Given the size of the village, there are a large
number of expatriates abroad, including: Stevo
Panovski, brothers Ilija and Mile Nedanovski, and
Ljube and Mile Lozanovski in Detroit, and the Lozanovskis in Toronto. The following expatriates living in the United States and Canada have a college
education: Juliana Panovska, Nikola Sekulovski,
Hristina Panovska and Michael Kruntovski, while
from Arvati are also the following scholars: engineer-agronomist Risto Kruntovski, who is known
by his works published in the Agricultural Calendar,
Goce Kruntovski, Dragi Lozanovski, Darko Kruntovski, Jasmina Lozanovska, Ljupco Pampulevski,
Metodija Lozanovski, Peco Kotevski, Snezhana
Kruntovska, Gani and Drita Ismaili, Professor Eftim
Lozanovski and others.
Ali Aliu and Alekso Lozanovski, born in Aravati,

PART II

· DOLNA PRESPA TROUGH CENTURIES

55

Али Алиу е универзитетски професор и академик, есеист, критичар,
книжевен историчар, теоретичар и преведувач од
албанска националност во
Македонија. Тој е автор на
следните дела: „Расправи“(1975); „По тековите на
книжевноста“ (1978); „Истражувања“ (1979); „Критики“ (1980); „Книжевни
студии“ (1982); „Теорија на книжевноста“ (1984);
„Литературни читања“, „Литература“ (1995);
„Дон Кихот меѓу Албанците“ (1996); „Книжевни

рефлексии“ (1999); „Антологија на современата
албанска поезија“ (2000) и други.
Алексо Лозановски,
кој заедно со неговата
сопруга, поетесата Неда
Лозановска живее во Торонто, е автор на следните
литературни остварувања:
„Од итар поитар“ (1995);
„Скаменети траги“ (1996);
„Прозорци“ (1999); „Арвати“ (2001); „Народни преданија“ (2005); „Подарен
цвет“ (2005); „Народни
приказни“ (2007) и „Светулка“ (2011).

STEFO KRUNTOVSKI JA DOBI
NAGRADATA ZA @IVOTNO
DOSTIGNUVAWE
Македоската православна црква Свети Никола во Виндзор, Канада, годинава по седми пат
ја одржа својата традиционална „Свечена членска вечера“.
Во рамките на свечениот дел од вечерта, по
шести пат беше доделена наградата за животно
достигнување која годинава му припадна на господинот Стефо Крунтовски, кој зазема ативно и
видно место во Македонската заеница во Виндзор.
Тој е роден е во 1938 година во преспанското село Арвати. По завршувањето на средното
земјоделско училиште кратко време работи во
замјоделска задруга и во 1959 година ја напушта
својата родна земја. Извесно време престојува
во земјата на нашиот јужен сосед и во 1961 година се доселува во од Бога благословената Канада. Од 1965 година живее и работи во Виндзор.
Господинот Крунтовски во својата 47 годишна активност, бил вреден црковен активист,
донирајќи неброени волонтерски саати за што и
два пати бил прогласен за волонтер на годината.
Како готвач волонтерски и професионално работи во црковната кујна од нејзиното отворање
во раните 80-ти. Бил претседател, член на многу
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управни одбори и почесни комисии. На своите 74
години покрај тоа што се грижи за своите внуци и
својата сопруга, Драга Крунтовска, која и самата
е долгогодишен црковен активист, нашиот чичко
Стефо секојдневно е присутен во црковната кујна, подготвувајќи вкусни специјалитети, со што
даде огромен придонес за нашите банкетни сали
да се вбројат во редот на најдобрите во Виндзор.
Глигор Стефанов
25 ноември 2012, Виндзор

have a special place in literature.
Ali Aliu is a university professor and academic, essayist, literary critic and historian, theorist and
translator, of Albanian nationality living in Macedonia. He is the author of the following works:
“Research”, (1979); “Debates”(1975); “Along the
Courses of Literature”(1978); “Criticisms”, (1980);
“Studies”(1982); “Theory of Literature”(1984);
“Literary Readings, Literature”(1995); “Don Quix-

ote among Albanians”(1996); “Literary Reflections”(1999); “Anthology of Modern Albanian Poetry”(2000) and others.
Alekso Lozanovski who, along with his wife,
poet Neda Lozanovska, lives in Toronto, is the author of the following literary works: “From Canny to Cannier”(1995); “Petrified Traces”(1996);
“Windows”(1999); “Arvati”(2001); “Folk Legends”(2005”; “The Given Flower”(2005); “Folk
Tales”(2007); and “Lightning Bug”, “2011”.
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[TRBOVO

V

о средишниот дел на источната страна
на брегот на Големото Преспанско Езеро, во подножјето на Баба Планина, а од
десната страна на асфалтниот пат Макази-Маркова Нога, се наоѓа селото Штрбово. Селото е планинско, и се издига на надморска височина од над 1000 метри, чиј атар зазема простор од
околу 10 километри квадратни. Во него преовладуваат шуми, пасишта и обработливо земјиште.
Штрбово е старо христијанско село во кое
секогаш живееле православни Македонци. Се
претпоставува дека настанало во XV век, а можеби и порано. Тоа најпрво се споменува во Слепчевскиот кодик од 1548 година.

Се пренесуваат сеќавања дека Штрбово
трипати било дислоцирано. За потеклото на името на селото Штрбово постојат две преданија.
Според првото предание, бегот што ја поседувал
земјата бил штрб во забите, а според другото, селото го добило името од обликот на земјиштето
каде било сместено. Првата локација на селото
била месноста Чешура, која подоцна во народниот говор се преобразува во Шешури. Местото
каде што било првобитно селото е вдлабнатина,
како чаша. Поради тоа, селото го добило името
во множинска смисла, бидејќи било сместено
на повеќе вдлабнатини што личеле на чаша Чешури.

Средсело во Штрбово / In the center of Shtrbovo
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SHTRBOVO

I

n the middle of the east side of the coast of
Great Lake Prespa, at the foot of Baba Mountain, and on the right side of the asphalt road
Makazi - Markova Noga is the village Shtrbovo.
The village is on a mountain, at an altitude of over
1000 metres, and its district covers an area of about
10 square kilometres. Forests, pastures and farmlands dominate. Shtrbovo is an old Christian village
where Orthodox Macedonians have always lived.
It is presumed that it was built in the 15th century
and perhaps even earlier. It is first mentioned in the
Slepchevski Codex from 1548.

According to long-lasting memories, Shtrbovo
was dislocated three times. There are two legends
about the origin of the name of the village Shtrbovo. According to the first legend the bey who
owned the land was gap-toothed and according to
the second one the village got its name from the
shape of the land where it was located. The first
location of the village was in the locality of Cheshura, which later was transformed into Sheshuri. The
place where the village was originally located was
lower than the surrounding area, like a cup. Therefore, the village got its name in the plural form of
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И хроничарот на ова село, м-р Јонче Филиповски, смета дека Штрбово името го добило
по обликот на земјиштето, односно кога првото
село настанало во штрбнатото земјиште.
Штрбово е убаво македонско село од збиен тип, со околу 70 куќи, сите новоизградени.
На куќите преовладуваат белите фасади, а околу нив има овошни и други насади. Во селото се
наоѓаат повеќе локалитети од археолошко значење и тоа: Грмада, Гура, Крес, Куќишта, Нивје
и други.
Во Штрбово постојат осум верски објекти
и тоа: МПЦ Свети Атанас, изградена во 1930 година, каде се и селските гробишта, потоа црквите Свети Никола (во Горно Село), Света Богородица, изградена меѓу двете светски војни од
мештанинот Гоце Мирчевски (Василевски), а
обновена во 1990 година од мештанинот Јонче
Диневски, иселеник во Торонто, другата црква
Света Богородица, како и црквите Света Петка,
Свети Јован Крстител и Свети Тома, која се наоѓа
во центарот на селото, а е изградена во 1990 година од мештанинот Бошко Филиповски.
До Втората светска војна во Штрбово немало ниту еден човек со завршено средно образование, но во слободна Македонија со вишо или
високо образование се стекнале преку педесеттина штрбовчани. Некои од нив се стекнале дури

и со научни звања, магистри и доктори на науки.
Од Штрбово потекнуваат д-р Владимир Филиповски, професор на Економскиот факултет во
Скопје; д-р Јулија Филиповска, професор на Универзитетот во Барцелона, Шпанија, потоа м-р
Јонче Филиповски и факултетски образованите
штрбовчани, меѓу кои Митре Фотевски, Цветко
Цветковски, Спасе Диневски, Блаже Диневски,
Спасе Кирјаковски и други.
Следните автори родени во Штрбово имаат
посебно место во литературата:
М-р Јонче Филиповски е роден 1935 година
во Штрбово. Завршил Економски факултет и магистрирал на тема „Управувањето со инвестициите во
сло=ените стопански системи. То е автор на монографијата “Штрбово” (1998),
Неда
ВасилевскаЛозановска е автор на
десет стихозбирки и тоа:
„Молк“ (1993); „Напуштени
дворови“ (1994); „Премолк“
и „Моите мисли и зборови“
(1998); „Подмамка“ (2002); „Подалеку од
занесот“ (2004); „Туѓи патишта“ (2006); „Загриз
во сонот“ (2009); „Ѕвездена весилка“ (2010);
„Небесна ѕвезда“ и „Разделба“ (2011).

Црквата Св. Никола / The church St. Nikola

62

II дел

· ДОЛНА преспа низ вековите

Црквата Свети Јован во Штрбово / The church of St. John in Shtrbovo

the word ‘cup’, because it was located in several
dips that looked like cups - Cheshuri.
MA Jonche Filipovski, chronicler of this village,
also believes that Shtrbovo got its name after the
shape of the land, i.e. it was originally built in a gaptoothed land.
Shtrbovo is an attractive, compact Macedonian village with about 70 houses, all newly built.
The house fronts are white and around them are
orchards and other plots. There are many sites of
archaeological significance in the village: Grmada
Gura, Cres, Kukishta, Nivje and others. Shtrbovo is
home to eight religious temples: MOC St. Atanas,
built in 1930, where the village cemetery is located,
the St. Nikola Church, St. Dimitria Church (in Gorno
Selo), St. Bogoroditsa Church, built between the
two world wars by Goce Mirchevski (Vasilevski) and
restored in 1990 by Jonche Dinevski, an immigrant
in Toronto, then another St. Bogoroditsa Church,
as well as the St. Petka Church, St. John the Baptist
Church and St. Toma Church, which is located in the
centre of the village was built in 1990 by Boshko Filipovski.
Until the Second World War all the people of
in Shtrbovo had only an elementary education but
in independent Macedonia more that fifty Shtrbovo dwellers have their college or university edu-

cation, and some of them have even acquired science degrees, Masters and PhD’s. Shtrbovo is the
birthplace of Vladimir Filipovski Ph.D., professor at
the Faculty of Economics in Skopje, Julia Filipovska Ph.D., professor at the University of Barcelona,
Spain, MA Jonche Filipovski and other college educated Shtrbovo residents including Mitre Fotevski
Cvetko Cvetkovski, Spase Dinevski Blazhe Dinevski,
Spase Kirjakovski.
The following authors born in Shtrbovo have a
special place in literature:
MA Jonche Filipovski was born in 1935 in Shtrbovo. Graduated from the Faculty of Economics and
a Master on “Managing of the nvestments in complex economic systems”. He is the author of the
monograph “Shtrbovo” (1998).
Neda Vasilevska Lozanovska is the author of
ten poetry collections including: “Silence” (1993);
“Abandoned
Backyards”
(1994”; “Connivance and My
Thoughts and Words” (1998);
“Podmamka” (2002); “Beyond
the Rapture” (2004); “The
Roads of Others”, (2006); “A
Bite in a Dream”, (2009); “Besilka” (2010); “Celestial Star
and Separation” (2011).
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бр. 581 - 2000 година

NAKOLEC

V

о Долна Преспа, на истурена алувијална и
мочурлива подлога на источниот брег на
Преспанското Езеро, на неколку километри од границата на македонската земја,
на надморска височина од околу 850 метри, се
наоѓа живописното село Наколец. Тоа е типично
езерско, преспанско село. Името го добило по
тоа што во минатото, кога нивото на водата на
езерото рапидно се зголемило, селото било изградено на колци. Ова го кажува легендата, а денес селото е оддалечено од езерото. Во селото
живеат Македонци, Албанци и Роми. Жителите
во ова населено место отсекогаш биле пример
за добар соживот, бидејќи тие заедно оделе и на
свадба и на погреб, и на риби и на ниви и заедно
делат и добро и зло.
Селото Наколец е оддалечено околу 33 километри од Ресен. Тоа е повеќечовековна населба,

распространета до брегот на Преспанското Езеро. Тоа е рамничарско село и не е многу големо.
Се споменува уште од 1337 година, во втората грамота на цар Душан. Неговиот атар зафаќа простор од околу пет километри квадратни. Во Наколец има основно училиште во кое се одржува
настава до четврто оддеделение, има амбуланта,
продавници и услужни објекти за градежен материјал, железо и земјоделски препарати. Порано
селото било средно по големина, а со иселување
на жителите во странство и по македонските градови, значително се намалил бројот на жителите.
Според преданието, селото трипати било
преместувано додека не ја заземало денешната местоположба што се потврдува со следниве
факти. Кога езерото било повлечено слично на
денешната положба, населбата постоела на околу 300 метри подолу, кон езерото од денешната

Панорама на Наколец / Panoramic view of Nakolets
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NAKOLETS

I

n Dolna Prespa, on a pointed alluvial and
marshy ground on the east coast of Lake
Prespa, a few kilometres from the border on
Macedonian land, at an altitude of about 850
metres, lies the picturesque village Nakolets. It is a
typical village like many others in the Lake Prespa
region. It was named in the past when the water
level of the lake increased rapidly and therefore
the village had to be built on poles. It is only a legend because now it is away from the lake. Macedonians, Albanians and Roma live in the village. It

has always been an example of good co-habitation
amongst the villagers who always go together to
weddings and funerals, fishing and ploughing; together sharing both good and evil.
The village Nakolets is about 33 km away from
Resen. It is a populated settlement which expanded to the shores of Lake Prespa. It is located on a
flatland and isn’t very big. It has been mentioned
ever since 1337, in the second deed of Tsar Dushan.
Its district covers an area of about 5 square kilometres. Nakolets is home to a primary school to
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местоположба. Тоа се потврдува со откриените
остатоци по опаѓањето на нивото на водата, што
следи во периодот од 1987 година до денес, со
тенденција на натамошно повлекување. Притоа,
покрај темелите на црквата Свети Никола, која
била преместувана кон крајбрежјето и остатоците од живеалиштата, беа откриени два бунара:
едниот соѕидан со камен, другиот плетен со фоини прачки, како и многу керамички предмети.
Но, најинтересно е тоа што повлеченото езеро
зад себе оставило траги од некогашни живеалишта на колци, според кои се зачувал топонимот, односно името на селото Наколец, што означува живеалиште на колци.
Во Наколец постојат три значајни локалитети: Леска, Метилаец и Лапата. Во него постојат
три македонски православни цркви и тоа: Свети
Никола, лоцирана во центарот на селото каде се
и селските гробишта, која е изградена во 1884
година, потоа црквата Свети Атанас, подигната
меѓу двете светски војни и уште една црква Свети Никола, подигната на самиот брег на езерото,
изградена во 1921 година на стари темели.
Во Наколец постои Џамија, која, веројатно,
била изградена во XIX век, реновирана е во 1995
година, а во неа постојат гробишта со арапско
писмо. Таа им служи на муслиманите во селото.
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Исто така, во Наколец има и Теќе кое е реновирано во 2003 година, лоцирано на самиот влез во
селото. И покрај тоа што сите верници од муслиманска вероисповед во селото одат во џамијата,
постоењето на теќето укажува на постоење на
муслиманска дервишка секта - бектеши.
Со своја прва училишна зграда селото се
стекнало во годините на Првата светска војна, од
кога, всушност, и почнале образовните процеси
во овој крај. Затоа селото е познато по одреден
број интелектуалци, меѓу кои се: д-р Ратко Наумовски, Милица Диневска, д-р Борче Наумовски,
Стево Диневски, д-р Васа Наумовска, Владо Димовски, Добре Николовски, Владо Цветковски,
Здравко Николовски, Васил Макаровски, Коле
Николовски, Тања Гаџовска, проф. д-р Ибраим
Камбери, проф. д-р Бедри Камбери, проф д-р
Дервиш Камбери, Реџеп Реџепи, потоа бизнисмените Васил Јанкуловски и Атанас Гаџовски и други. Во дијаспората, пак, меѓу другите се познати:
Ристо Василевски, писател и надворешен член на
МАНУ, потоа д-р Васил Богоевски, бизнисменот
Јоле (Џо) Наумовски, м-р Ристо Грпчевски, Владо Стерјовски, Славе Јанкулов- Грпчевски, Миле,
Бранко и Наум Наумовски, Јонче Барџевски, Славе и Вангел Ристовски (Арваштано), Арслан Алими
и други.

Центарот на Наколец/ Center of Nakolets

the fourth grade, a clinic, shops and service facilities for construction material, iron and agricultural
preparations. The village was of a medium-size in
the past, but as a result of imigration abroad by the
villagers and to towns in Macedonia, its population
has decreased significantly.
According to legend, the village was dislocated three times, confirmed by the following facts.
When the lake was drawn, the settlement existed
around 300 metres closer to the present location
of the Lake. This was confirmed by remains discovered after the water level receded, which took
place in the period from 1987 until today, with the
tendency for further withdrawal. On that occasion,
in addition to the foundations of the St. Nikola
Church, which was dislocated towards the coast,
and the remains of dwellings, two wells were also
discovered: one constructed with stone, the other
knitted with wicker, as well as many ceramic items.
But most interesting is that the shrunken lake left
behind traces of former habitat poles, according to
which its toponym is kept, i.e. the name of the village Nakolets, which indicates settlement on poles.
There are three important localities in Nakolec:
Leska, Metilaec and Lapata. There are three Macedonian Orthodox churches: St. Nikola built in 1884
in the centre of the village where the village cemetery is located, St. Atanas Church, built between

the two world wars and the St. Nikola Church, on
the very shore of the lake, which was built in 1921
upon the old foundations.
The mosque in Nakolets, which was probably
built in the 19th century, was renovated in 1995 and
it is home to graves with Arabic script. It is used for
religious services for Muslims of the village. In addition, there is a tekke which was renovated in 2003,
located at the entrance to the village. Despite the
fact that all believers of the Muslim religion in the
village go to the mosque, the existence of the tekke indicates the existence of a Muslim dervish sect
- bektesh.
The village acquired its first school building
during the years of World War I, when education
started in this region. Therefore it is known by a
number of intellectuals, including: Dr. Ratki Naumovski, Milica Dinevska, Dr. Borche Naumovski,
Stevo Dinevski, Dr. Vasa Naumovska, Vlado Dimovski, Dobre Nikolvoski, Vlado Cvetkovski, Zdravko
Nikolovski, Vasil Makarovski, Kole Nikolovski, Tanya Gadzovska, Prof. Dr. Ibraim Kamberi, Prof. Dr.
Sheftek Kamberi, Prof Dr. Dervish Kamberi, Redjep
Redjepi, then businessmen Vasil Jankulovski, Atanas Gadzovski, and others. In the diaspora, however, the following distinguished compatriots are
well-known: Risto Vasilevski, a writer and an external member of MASA, Dr. Vasil Bogoevski, business-
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Проф. д-р Ибраим Камбери е прв доктор на
науки од албанското малцинство во Преспа. Тој
магистрирал и докторирал во Белград, а потоа
заминал за САД каде бил професор на университетите во Бостон и Лос Анџелес. И неговиот
Бедри Камбери е доктор на науки и објавил стотина научни трудови и учебници за средно образование од областа на хемијата.
Од областа на литературата, следните автори родени во Наколец имаат посебно место:
Ристо Василевски е
поет, есеист, критичар, антолог, преведувач, академик и издавач. Тој има објавено петнаесетина книги
поезија на македонски и
српски јазик, а некои се во
повеќе изданија. Автор е на
книгите: „Шепоти“ (1968“;
„Временија“ (1970); „Толкување на патот“ (1973);
„Големи и други работи“ (1974); „Од плитари до

фасади“ (1974); „Давање облици“ (1981); „Прелистување на времињата“ (1984); „Житието на
Коле Ф.“ (1984); „Болна куќа“ (1984); „Големи и
други работи“ (1990, 1991); „Судбината на едно
ќесе“ (1991); „Пофалба на адот“ (1993); „Играње со главата“ (1997); „Паричникова судбина“
(1998;, „Огледала“ (1998); „Ткаенка на злото“
(1999); „Игри и пофалби“ (2000); „Храм, сепак
храм“ (2002); „Ископини“ (2006; „Сушт“ ( 2007)
и „Божествени допири“ (2010).
Славе Грпчев - Јанкуловски беше одличен
раскажувач и човек кој
беше вљубен во народното творештво, особено од
преспанскиот крај. Тој е автор на книгите: „Македон
ски народни приказни од
брегот на Преспанското Езеро“ (1999); „Стари македонски народни песни“ (2004) и
„Сонувалки и позлатени народни прикаски“ (2004).
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man Yole (Joe) Naumovski, MA Risto Grpchevski,
Vlado Sterjovski, Slave Jankulov-Grpchevski, Mile,
Branko and Naum Naumovski, Jonche Bardzevski,
Slave and Vangel Ristovski (Arvashtano), Arslan
Alimi, and others.
Prof Dr. Ibraim Kamberi is the first doctor of
sciences of the Albanian minority in Prespa. He became MA and PhD in Belgrade then he went to the
US being a professor at the universities in Boston
and in Los Angeles. His brother Bedri Kamberi is
also a PhD, and he published about a hundred of
scientific papers and highschool books from the
field of chemistry.
Special place in literature have the following
authors born in Nakolets:
Risto Vasilevski is a poet, essayist, anthologist,
translator, academician and publisher. He has published fifteen books of poetry in Macedonian and
Serbian, and some in multiple editions. He is the

бр. 551 - 1999 година

author of the following works: “Whispers” (1968);
“Periods” (1970); “Interpretation of the Road”
(1973), “Major and Other Affairs” (1974): “From
Reeds to Facades” (1974); “Shaping”, (1981); “Turning the Pages of the Times”, (1984); “Biography of
Kole F” (1984), “Sick House” “1984); “Major and
Other Affairs” (1990, 1991); “The Fate of a Purse”
(1991); “Ode to Hades” (1993); “Playing with one’s
Head” (1997); “Destiny of a Purse” (1998); “Mirrors” (1998); “Fabric of the Evil” (1999); “Games
and Praises” (2000); “Temple, Still Temple” (2006);
“Excavations” “ 2006”; “The Essence” ( 2007) and
“Divine Touches” (2010).
Slave Grpchev - Jankulovski was an excellent
storyteller and a person who was in love with the
people’s publications, especially from Prespa region. He is an author of the books: “Macedonian
People’s Stories from the Shore of Lake Prespa”
(1999); “Old Macedonian Folk Songs” (2004) and
“Dreams and Golden Folk Tales” (2004).

71

BRAJ^INO

S

елото Брајчино е едно од најпрекрасните локации во преспанскиот регион. Се
наоѓа под југозападниот срт на Баба Планина, каде што се допира со атарот на
селото Бистрица, Битолско, како и со државната
граница на јужниот сосед. Ова прекрасно село се
наоѓа на надморска височина од 1000 метри. Тоа
е сместено на крајниот југоисточен дел на Општината Ресен, од која е оддалечено 32 километра, и
е распространето од двете страни на Стара Река
или, како што ја викаат, Брајчинска Река. Атарот
на селото е доста голем и зафаќа простор од околу 60 километри квадратни, во кој повеќе преовладуваат шуми и пасишта, а помал дел отпаѓа
на обработливо земјиште.
Во Брајчино имаше основно училиште во
кое се изведуваше настава до четврто одделение (изградено во 1921 година), а денес останаа
само споменикот на НОБ, продавницата на сретсело и угостителските објекти, хотел-ресторан
„Балтан“, сопственост на Николина (Коља) Ангеловска и ресторанот „Шумска куќа“ на Методија
и Милка Попјаневи. Брајчино пред педесетина
години броело преку илјада жители, но во последните децении многу од жителите се иселиле
во: Канада, Австралија, Америка и Шведска, како
и во градовите низ Македонија, затоа бројот на
жителите е доста намален. Денес во Брајчино живеат околу стотина жители и сите се Македонци.
Како што во Македонија се развива селскиот туризам, така Брајчино е на пат да стане привлечно
туристичко место.
За Брајчино нема точни сознанија или документи како го добило своето име, но според мислењето и кажувањето на некои постари жители
од селото и од други места, се вели дека постојат
неколку верзии на преданија кои имаат различ-
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ни толкувања. Така, во едно од нив се вели дека
некогаш пред многу години од селото Браилово,
Прилепско, дошле да живеат двајца браќа со нивните стада и крупен добиток. Тука условите за живеење биле подобри, а за овците имало доволно
пасишта, вода и сè друго што било потребно за
стадото, а, од друга страна, местото било позасолнето од арамии кои им краделе овци, јагниња
сирење и др. И по тие двајца браќа од Браилово,
населбата ја нарекле „Брајчино“.
Брајчино е познато по средновековната
тврдина „Кула“, како и по петте цркви и едениот манастир. Свети Никола е селската црква, која
е изградена во 1871 година и до која се наоѓаат
селските гробишта, потоа црквите Света Богородица, Свети Илија, Свети Архангел (обновена 1916
година), и Свети Атанас (обновена 1984 година).
Манастирот Света Петка е едно од поважните
духовни светилишта во Преспа. Тој се наоѓа во
непосредна близина на селото, на едно ливадско
плато, а е изграден во XVI век, а во 1902 година
му биле запалени конаците, но во 1985 година
повторно се обновени со приватни донации и се
прилагодени за туристички цели.. Селска слава за
брајчинци е Света Петка и се слави на 8 август.
Од Брајчино потекнуваат 107 дипломирани
интелектуалци, од кои 39 се инжинери, 27 економисти, 17, со философски факултет, 10 правници, 11 лекари, 2 фармацевти и 3 режисери, меѓу
кои се: Мето Јовановски-писател, Љупчо (Луи)
Темелковски - канадски политичар. Ристо Мачковски, познат градежен инжинер од Лас Вегас,
Танас Јовановски - главен и одговорен уредник
на весникот „Македонија“ во Торонто, Љупчо К.
Вржовски, доктор по правни науки, во Бафало,
САД, потоа иселениците, Борис Метеловски, Јонче Поповски, Владе Мачковски, Крсте Гаговски и

BRAJCHINO

T

he village of Brajchino is one of the most
beautiful locations in Prespa region. It
is located below the southwest ridge
of Baba Mountain, where it reaches the
district of the village of Bistritsa, in Bitola region, as
well as the state border of the southern neighbour.
This beautiful village is situated at an altitude of
1000 metres, at the far end of the southeastern part
of the municipality of Resen, 32 km away, spreading on both sides of Old River, or as it is called, Brajcinska River. The district of the village is quite large
and covers an area of about 60 square kilometres
in which more forests and pastures prevail, and a
smaller part is farmland.
Brajchino had a primary school to the fourth
grade (built in 1921), and today only the monument of the People’s Liberation War, the store in
the middle of the village and hotel-restaurant “Baltan”, owned by Nikolina (Kolja) Angelovska and the
restaurant the “Forest House” owned by Metodija
and Milka Popjanevi have remained. Fifty years ago
Brajchino had over a thousand residents, but in
the last decades its residents have moved abroad
to Canada, Australia, America and Sweden, as well
as to towns in Macedonia and therefore the population is quite reduced. Today around 150 residents
live in Brajchino and they are all Macedonians. Rural
tourism is in a stage of development and therefore
Brajchino is on its way to becoming an attractive
tourist site.
There is no accurate information or documents
on how Brajchino has got its name, but according to
the opinion and statements of some older people in
the village and elsewhere there are several versions
of the legends that have different interpretations.
Thus, according to one of these legends, many years
ago two brothers, with their flocks, came from the

village Brailovo, in Prilep region, to live in the place
where the village Brajchino is today. Here, the living conditions were better, and there were enough
grass lands, water and everything else necessary for
their flock. On the other hand this place was more
sheltered from robbers who used to steal sheep,
lambs, cheese, cattle etc. This settlement was called
“Brajchino”after these two brothers from Brailovo.
Brajchino is famous for its medieval fortress
Kula and its five churches and one monastery. “St.
Nikola” is the village church, which was built in 1871,
next to the village cemetery; then the St. Virgin
Church, St. Elijah Church, St. Archangel Church (renovated in 1916) and St. Atanas Church (renovated in
1984). The monastery St. Petka is one of the more
important spiritual temples in Prespa. It is located
near the village, on a meadow plateau, and was built
in the 16th century. In 1902 its quarters were set on
fire and it was renovated by donations and adopted
for tourist purposes in 1985. St. Petka Church is the
village’s saint day which is celebrated on August 8.
A number of 107 intellectuals were born in
Brajchino: 39 engineers, 27 ecomists, 17 with philological faculty, 10 lowers, 11 medical doctors, 2 pharmacologists and 3 prodicers, including: Meto Jovanovski, a writer; Ljupco (Lui) Temelkovski, Canadian
politician; Risto Machkovski, known engineer from
Las Vegas; Tanas Jovanovski, editor in chief of the
newspaper “Macedonia” in Toronto; Ljupcho К.
Vrzhovski PhD of low in Buffalo, US, then expatriates Boris Metelovski, Jonce Popovski, Vlade Machkovski, Krste Gagovski and others. The following
Brajchino natives living in Macedonia should be
mentioned: athlete Meto Gjorgjievski (Plaviot), the
son of colonel Petre Gjorgjievski; the first teacher
Eftim Tomevski, ex-minister Mihajlo Tolovski, Dr.
Metodija Tomevski, Zdravko Petkovski, Mitre Pet-
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други. Меѓу брајчинци во Македонија, треба да
се споменат: спортистот Мето Ѓорѓиевски (Плавиот) - син на полковникот Петре Ѓорѓиевски,
учителот Ефтим Томевски, екс министерот Михајло Толевски, д-р. Методија Томовски, Здравко
Петковски, Митре Петковски, Александар Диневски, Менде Диневски, Спасе Толевски, Светлана
и Борјан Јовановски, Илијанчо Гаговски, Владе
Јовановски, Драги Ангеловски, Ирина и Елизабета В. Томевска, доктор по педагошки науки, м-р
Бојана Поповска, Дијана Т. Јовановска, м-р Стив
П. Петревски, Драган Томевски, м-р Биљана Петковска, Патриција и Анита М. Томевскси, Ирина
и Драган Томевски, како и почесните граѓани на
Брајчино, Васил Грежловски, Периклија Дурловски и пејачот Мишко Крстевски, кој му посвети
песна за Брајчино.
Следните автори родени во Брајчино имаат
посебно место во литературата и културата:
Мето Јовановски е македонски раскажувач
и романсиер. Меѓу другото, бил претседател на
Македонскиот ПЕН центар и прв претседател
на Хелсиншскиот комитет за човекови права.
Тој е автор на следните дела: „Љуман Арамијата“ (1954), „Јадреш“ (1956), „Хајка на пеперутки“ (1957); „Слана во цутот на бадемите“ (1965);
„Мени на мојата месечина“ (1959; „Земја и тегоба“ (1968); „Сведоци“ (1970); „Првите човекови умирања“ (1971); „Будалетинки“ (1973);
„Патот до осамата“ (1978); „Орловата долина“
(1979); „Војвода над војводите“ (1980); „Крлежи“ (1984); „Крстопат кон спокојот“ (1987); „Бал-

канска книга на умрените или ослободување
преку зборување“ (1992); „Љубовта на Грифонот“ (2005). Автор е и на патеписот „Клучевите
на Менхетен“ (1983), а има напишано и радио
и тв-драми. Составувач е на антологијата „Една
друга Америка“ (1978) и на лексиконите „Кој е
кој, што е што“ (1963) и „Мал литературен лексикон“ (1971). Негови дела, особено расказите, се
објавувани на повеќе светски јазици, а тој преведува од англиски и руски јазик.
Вера Вржовска-Петревска живее во Торонто. Таа е основач и прв претседател на литературното друштво „Браќа Миладиновци“ во црквата
Свети Климент Охридски. Пишува носталгична и
патриотска поезија на македонски и на англиски
јазик и е автор на стихозбирката „Далечни корени“ 1996. Во Тонто е отпечатен и „Првиот брајчонски календар“, (1986).
Методија Томевски, специјалист педијатар,
примариус, актуелен потпретседател на Здружението на педијатри на Македонија, автор и коафтор на повеќе од 40 стручни и научни трудови.
Десетина години стручен уредник на списанието
„Здравје“, уредник на „Педијатрискиот информатор“ и член на Здружението на новинари на
Македонија.
Илијанчо Б. Гаговски чиј корени му се од
Брајчино, е еден од успешните бизнисмени во
Македонија. Тој е директор на светската компанија „Микрософт“ за Македонија, Албанија и Косово, и интелектуалец кој се подготвува да стане
доктор на науки.
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Куќи во Брајчино / Тhe houseс in Brajchino

kovski, Aleksandar Dinevski, Mende Dinevski (Machkovski), Spase Tolovski, Dr. Metodija Tomovski,
Svetlana and Borjan Jovanovski, Ilijancho Gagovski,
Vlade Jovanovski, Dragi Angelovski, Irina and Elizabeth Tomevska, doctor of pedagogical sciences,
Bojana Popovska M.A., Biljana Petkovska M.A., Dijana T. Jovanovska, Steve P. Petrevski M.A., Dragan
Tomevski, Patricia and Anita M, Tomovski, Irina and
Dragan Tomevski, as well as honourary citizens of
Brajcino: Vasil Grezhlovski, Periklija Durlovski and
singer Mishko Krstevski, who dedicatea a folk song
to Brajchino.
The following authors born in Brajchino have a
special place in literature and culture:
Meto Jovanovski is a
Macedonian writer and novelist. Among other things,
he was president of the
Macedonian PEN Centre
and the first president of
the Helsinki Committee for
Human Rights. He is the author of the following works:

“Ljuman the Thief” (1954); “Core” (1956); “Butterfly Hunt” (1957); “Frost on the Almond Blossoms”
(1965); “Phases of My Moon” (1959); “Country and
Pains” (1968); “Witnesses” (1970); “The First Human Deaths” (1971); “Fools” (1973); “Road to Loneliness” (1978); “Eagle’s Valley” (1979); “Duke over
Dukes” (1980); “Parasites” (1984); “Crossroads
to Repose” (1987); “Balkan Book of the Dead or
Freedom Through Talking” (1992); “Griffon’s Love”
(2005). He is the author of the travel book “Keys of
Manhattan” (1983), and he has also written radio
and TV plays. He compiled the anthology “Another
America” (1978) and lexicons “Who is Who, What
is What” (1963), as well as the “Small Literary Lexicon” (1971). His works, especially the stories, are published in several languages,
and he himself translates
from English and Russian.
Vera Vrzhovska - Petrevska lives in Toronto. She
is the founder and first president of the literary society
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Славе Николовски - Катин
Панорама на Брајчино
A view of Brajcino

76

II дел

· ДОЛНА преспа низ вековите

“Miladinov Brothers” in the Sv. Kliment Ohridski
Church. She writes nostalgic and patriotic peotry
in Macedonian and English
and is the author of the poetry book “Distant Roots”
(1996).
Metodi Tomevski, pediatrist is current vice president of the Association of
Psychiatrists of Macedonia, author and coauthor
of more than 40 scientific
papers. editor of the mag-

azine “Zdravje” (Health), editor of the “Pediatric
Newsletter” and a member of the Association of
Journalists of Macedonia.
Ilijancho B. Gagovski
whose roots’ are from Brajcino, is one of the successful
businessmen in Macedonia.
He is director of the global
company “Microsoft” for
Macedonia, Albania and
Kosovo, and intellectual
who is preparing to become
a doctor of sciences.

ISTAKNAT ISELENI^KI POLITI^AR OD BRAJ^INO
LUI (QUP^O) TEMELKOVSKI
Луи (Љупчо)
Темелковски првпат беше избран за
член на Парламентот во 2004 година
како претставник
на
новосоздадената околија Оак
Риџиз-Маркам. За
втор мандат беше
реизбран на 23 јануари 2006 година.
Неговото семејство имигрирало во Канада
во доцните 60-ти години на XX век, кога Луи имал
само 13 години. Никој од семејството не говорел
ни еден од официјалните јазици, но неговите родители станале вредни канадски работници чија
единствена цел била на своите деца да им дадат
можност за успех во новата татковина. Луи е првиот член на парламент од македонско потекло.
Луи дипломирал филозофија на Универзитетот Мек Мастер. Потоа изградил успешна кариера на полето на финансиските услуги. Почнал да
работи со Freedom 55 Financial во 1984 година
како советник за продажба и напредувал до позицијата директор за развој. Бил член на Трговскиот
совет на Маркам.
Мултикултурните гледишта на Пјер Трудо му
беа инспирација на Луи. Тој многу верува во канадскиот мозаик и работеше како претседавач на
Торонто караван фестивалот. Исто така, има ак-

тивна улога и во црковната заедница, каде беше
претседател на Основачкиот одбор.
Луи работел и во Владата на Онтарио, во Советот за мултикултурализам и државјанство. За
своите значителни придонеси во подобрување на
општеството, тој беше одликуван во 2002 година
со Златен јубилеен медал од кралицата Елизабета. Течно говори италијански, македонски и англиски јазик. Следна лингвистичка цел му е да го
подобри францускиот јазик.
Иако 38 состав на Парламентот траеше само
17 месеци, Луи беше многу активен. Тој беше копретседавач на постојаниот заеднички Комитет на
парламентарната библиотека; член на постојаниот Комитет за државјанство и имиграција; ја
востанови интерпарламентарната група на пријателство Канада-Македонија; тој е претседавач
на Канадско-ерменската парламентарна група и
претседавач на Канадско-филипинската група на
пријателство.
До сега, во 39 состав на Парламентот, Луи
работи како дописен рецензент за јавни работи и
услуги на Владата. Исто така, тој е заменик- претседавач на постојаниот Комитет за меѓународна
трговија. Тој се радува на продолжувањето на работата во Парламентот и групите на пријателство.
Луи е оженет со Лорета, помошник-наставник во средното училиште Brother Andre. Имаат четири деца: Александар, Тања, Сандра и
Кристијан. Неговото семејство живее во Маркам
од 1983 година.
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DOLNO DUPENI

S

елото Долно Дупени се наоѓа во Долна
Преспа на крајот од југозападниот дел
на Република Македонија, сместено во
јужниот дел од источниот брег на Преспанското Езеро, на надморска височина од околу 890 метри. Од градот Ресен е оддалечено 34
километри. Атарот по големина е среден и зафаќа простор од околу 14 километри квадратни.
Во него работи основно училиште до четврто
одделение, а денес има само две продавници,
некогашен Дом на културата, споменик на НОБ
и др. Селото по големина е средна населба, а во
последно време со иселувањето на жителите во
странство - Австралија, Америка, Канада и низ
градовите на Македонија, бројот на жителите е
многу намален. Меѓутоа, бројот на населението
се зголемува со изградбата на голем број викенд
куќи на Македонци претежно од егејскиот дел на
Македонија.
Што се однесува за потеклото на името на
селото Долно Дупени до сега не е пронајден пишан документ за неговото потекло, но од некои
постари луѓе се пренесуваат неколку преданија
и претпоставки. Името, на селотоима потекло
уште од времето на цар Самуил. Се вели дека
дел од ослепените војници на цар Самуил биле
пренесени во Преспа, односно, на местото каде
денес е лоцирано селото Долно Дупени. Бидејќи
војниците биле со извадени очи (дупнати) и кога
требало да се посочи местото на кое биле лоцирани, се велело „кај дупените“. Подоцна, со текот на времето, придавката „дупени“ почнала да
се однесува на самото место каде биле сместени
војниците и кога тоа место почнало да се населува, населбата ја нарекле „Дупени“.
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Според едно мислење атрибутот „долно“
бил придодаден кога Преспа станала единствена
административно-територијална единица и заради разликување на двете села во Преспанската
Котлина со исто име (Дупени). Како појдовна основа за разлика меѓу нив се земени атрибутите
на двата предела во преспанската географска
област, така што едното Дупени по пределот Долна Преспа, а другото Горно Дупени по пределот
Горна Преспа. Така во Преспа овие две села се со
исти имиња, а со различни атрибути.
Според другото мислење има поголема веројатност дека атрибутот „долно“ му е даден на
селото Дупени во времето на неговото преместување на денешната локација. Веројатно, во тој
период, сама по себе се наметнала потребата
населението на Дупени да прави разлика помеѓу
делот на селото што се преселил и оној дел што
сè уште не бил преместен. Така, спонтано дошле
во употреба изразите Горно и Долно Село, а бидејќи селото на претходната локација се викало
Дупени, неопходно била наметната потребата
отселениот дел во пониските делови на падината да биде наречен Долно Дупени.
Во атарот на селото постојат повеќе локалитети од археолошко значење, како: Блато,
Бранејнца, Крушина, Маркова Нога и други. Исто
така, атарот на селото Долно Дупени е познат по
десетте црковни објекти, и тоа: црквата Свети
Архангел, која е подигната кон крајот на X и почетокот на XI век, а била обновена во 1893 година,
во дворот на црквата се наоѓаат и селските гробишта, потоа црквите, Свети Атанас, обновена
во 1864 година, Свети Врача (посветена на свети Кузман и Дамјан), Свети Никола, Света Петка,

DOLNO DUPENI

T

he village Dolno Dupeni is located in Dolna Prespa, at the end of the southwestern part of the Republic of Macedonia,
in the southern part of the east coast of
Lake Prespa, at an altitude of about 890 metres.
It is 34 km away from Resen. Its district is medium
in size and covers an area of about 14 square kilometres. Тhere is a primary school up to the fourth
grade, but today there are only two stores, a former House of Culture, a Monument of the People’s
Liberation War etc. According to its size, the village
is a medium settlement but lately people have emigrated abroad to Australia, America and Canada
and to towns in Macedonia, so the population is
quite reduced. However, the population is increasing with the construction of many vacation homes
for Macedonians, mainly from the Aegean part of
Macedonia.
As for the origin of the name of Dolno Dupeni, no written document has been found so far, but
several stories and assumptions come from older
people. The name of the village originates from the
time of Samuil. It is said that some of the blinded
soldiers of Tsar Samuil were transferred to Prespa,
i.e. to the place where the village Dolno Dupeni is
located today. Because the soldiers had their eyes
gouged out (i.e. punctured, meaning “dupeni” in
Macedonian), the place where they were located
was called “at the punctured”, i.e. “dupeni”. Later,
with time, the adjective “Dupeni” started to refer
to the place where the soldiers were housed and
when that place began to be inhabited, the settlement was consequently named “Dupeni”.
According to another opinion, the attribute
“lower” was attached when Prespa became a sin-

gle administrative-territorial unit to differentiate between the two villages in the Prespa Valley with the
same name (Dupeni). To distinguish the difference
between them they refer to two geographical areas
in Prespa, one Dupeni is named Lower, i.e. Dolno
Dupeni after the Lower Prespa area, and the other
is named Upper, i.e. Gorno Dupeni after the region
of Gorna Prespa. So these two villages in Prespa are
of the same name, but with different attributes.
According to another opinion it is more likely
that the attribute “lower” was given to the village
Dupeni at the time of its move to the present-day
location. Probably at that time, a need was imposed
to distinguish between the part of the village which
was moved and the one which remained. Thus, the
terms Gorno (Upper) and Dolno (Lower) Village
have spontaneously come to use. Since the village
in its previous location was named Dupeni, it was
necessary for the moved part on the lower slope to
be called Dolno Dupeni, i.e. Lower Dupeni.
In the district of the village there are many
sites of archaeological importance, such as: Blato
(Swamp), Branejnca, Krushina, Markova Noga and
others. Also, the district of the village Dolna Dupeni
is known for ten religious facilities, as follows: St.
ArchangelChurch, from the late 10th and early 11th
century, renovated in 1893, in whose yard is the
village cemetery: St. AtanasChurch, renovated in
1864; St. Vrache Church (dedicated to Sts. Kuzman
and Damian); St. Nikola Church, St. Petka Church,
St. Jana Church Church, St. Dimitria Church and the
monasteries: St. Mary, medieval spiritual centre,
rebuilt in 1906, and St. Elijah Church, which is assumed to be from the time of Tsar Samuel, as well
as the small church St. Filipia.
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Плажата во Долно Дипени / The Beach in Dolno Dupeni

Света Јана, Свети Димитрија, како и манастирoт
Света Богородица, средновековен духовен центар, обновен во 1906 година,потоа црквата Свети Илија која се претпоставува дека е од времето
на цар Самуил и вакавчето Света Филипија.
Долно Дупени е долнопреспанско село од
збиен тип со околу 250 куќи, во кои денес живеат
околу 230 жители. До ослободувањето на Македонија селото немало ниту еден жител со средно образование, а по војната со вишо или високо
образование се стекнале повеќе од 80 лица, од
кои шест се доктори на науки и универзитетски
професори и тоа: Крсте Ангеловски, Владо Поповски, Петре Георгиевски, Драги Митревски,
Наташа Ангеловска и Татјана Мака-ровска.
Од Долно Дупени потекнуваат детскиот писател - Владо Димовски, аналитичарот - Владо Јовановски, потоа поетите Наум Јовановски (Струмениковски), АнаКалајџиевска, Васил Петревски
(од Јабука, Војводина), Ангеле Тодоровски и
Ванчо Трајковски (од Австралија), Михајло Николовски- Мајорчето (од Канада), како и познатите
и признати интелектуалци, Спасе Макаровски,
Живко Наумовски, Михајло Диневски, Јосиф Ангеловски, Владо Крстиќ, Владо Макаровски, Јорданка Ристевска, Драгица Каранфиловска, Спиро
Макаровски, Љупчо Пајковски, Злате Макаровски и многу други. Исто така, треба да се споменат и зетовците од Долно Дупени кои се доктори
на науки, и тоа: Стеван Костовски и Мијат Мијатовиќ, потоа снаата дупенска Валентина Божинов80
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ска, новонаселените (викендаши) амбасадорот
Петре Наковски, новинарката Дора Ангелова и
многу други.
Во публицистиката посебно внимание заслужуваат: Владо Димовски кој е писател за
деца и возрасни, автор на радиодрами и сценарист на телевизиски играни серии, а е автор е на
книгите:„Цвет од сонце“(1995); „Приказни од А
до Ш“ (1998); „Умни глави“(1999); „Приказни за
буквите“ (1999); „Јазична работилница“(2002);
„Тате, мама и јас“(2002); „Приказни за голем
одмор“(2003); „Во срцето на птицата“(2004);
„И човек и пес“(2004) и „Љубов за летање“.
Сценарист е на ТВ-сериите „Умни глави“(2ОО2);
„Погрешно време“ и „Македонски за странци“.
Автор е на 20 радиодрами.
Проф. д-р Владо Поповски е универзитетски
професор. Бил и министер без ресор, министер
за одбрана и министер за правда, а беше член и
на експертската група за
подготвување на текстот
на Уставот на Република
Македонија. Имa објaвено
повеќе од 120 нaучни трудови: моногрaфии, студии
и стaтии, меѓу кои: „Изборите и положбaтa нa грaѓaните во изборниот процес“ (1994); „Политичките
институции и општествениот живот во стaрa Грцијa“

Dolno Dupeni is a compact-type village in the
Lower Prespa region, having around 250 houses
with approximately 230 residents. Until the liberation of Macedonia there wasn’t any resident with a
high school education in the village, and after the
war over 80 citizens went on to college or got a
higher education, of whom six are PhD’s and university professors as follows: Krste Angelovski,
Vlado Popovski, Petre Georgievski, Dragi Mitrevski,
Natasha Angelovska and Tatjana Makarovska.
Child writer Vlado Dimovski originates from
Dolno Dupeni, as well as analyst Vlado Jovanovski,
poets Naum Jovanovski (Strumenikovski), Anna
Kaladzhievska, Vasil Petrevski (from Jabuka, Vojvodina), Angele Todorovski and Vancho Trajkovski (from Australia), Mihailo Nikolovski Mayorcheto (Canada), as well as the famous and renowned
intellectuals: Spase Makarovski, Zivko Naumovski,
Mihailo Dinevski, Josif Angelovski, Vlado Krstic, Vlado Makarovski, Jordanka Ristevska, Dragica Karanfilovska, Spiro Makarovski, Ljupco Pajkovski, Zlate
Makarovski and many others. In addition, PhD’s
Stevan Kostovski and Miyat Mijatovic, who married
wives from Dolno Dupeni, should be mentioned,
Valentina Bozhinovska and new settlers Ambassador Petre Nakovski, journalist Dora Angelova and
many others.
In the field of publishing Vlado Dimovski who is
a writer for children and adults, author of radio plays

and screenwriter for a television fiction series deserves
special attention. He is the
author of the books: “Sun
Flower”
(1995);“Stories
from A to Z” (1998); “Wise
Heads”(1999);“Tales for the
Letters”(1999);“Language
Workshop”(2002);
“Dad,
Mom and I”(2002);“Stories
During
the
Recess”(2003);“In the Heart of the Bird”(2004);“Both
a Man and a Dog”(2004), and “Love for Flying”
(20??). He is a screenwriter of the TV series: “Smart
Heads”(2002); “Wrong Time” and “English for Foreigners” (200??). He is the author of 20 radio plays.
Prof.Dr. Vlado Popovski is an university professor. Served as minister without portfolio, Minister of Defense and Justice, and was a member
of the expert group that prepared the text of the
Constitution of the Republic of Macedonia. He published more than 120 scientific papers: monographs,
studies and articles, among which:“Elections and
the Posission of the Citizens in the electoral process”(1994,); “Political Institutions and Social Life
in Antien Greece” ( 1986);“Rules Among Macedonian rebellions Committee 1988 godina”(1979)(coauthor); “Macedoan league and the Constitution
for future state Regulations of Macedonia” (1985)

Центарот во Долно Дупени / Тhe center of Dolno Dupeni
PART II

· DOLNA PRESPA TROUGH CENTURIES

81

(1986); „Прaвилaтa нa Мaкедонскиот востaнички комитет од 1988 годинa“ (1979) (коaвторскa
студијa); „Мaкедонскaтa лигa и Устaвот зa идното држaвно уредувaње нa Мaкедонијa“ (1985)
(коaвторскa студијa); „Мaкедонското нaционaлно ослободително движење до ТМРО“ (1989);
„Општините во Република Македонија“ (1998)
(коaвторскa студијa); „Мaкедонското прaшaње
во документите нa Коминтернaтa“ (студијa и
документи) (1999). Тој е добитник нa Републичкaтa нaгрaдa зa нaукa од облaстa нa историските
нaуки „Гоце Делчев“.
Проф. д-р Петре Т.
Георгиевски е универзитетски професор, има
објавено околу 200 трудови, како и следните книги:
„Социјалното потекло и
животната ориентација на
средношколската младина“ (1972);„Социологија“
(коавтор), (1998); „Социологија на образованието“ (1999); „Социолошки
речник“ (коавтор) (2007) и „Социологијата како
критика на општествената образовната и културната промена“ (2012). За својата работа има
добиено повеќе признанија, од кои и одликувањето - медал од Јегелонскиот универзитет од

Краков, Полска еден од најстарите европски универзитети.
Владо Јовановски, аналитичар е автор на
книгите: „Долно Дупени - село во Преспа - минато
и сегашност“ (1994) и „Населбите во Преспа, местопо-ложба, историски развој и минато“ (2005).
Наум Јовановски (Струмениковски) е роден во Долно Дупени, а живее во Куманово. Тој
е професор по македонски јазик и е автор на
стихозбирките: „Време“ (1995); „Песни“ (1996) и
„Лирика“ (1998).
Мето Поповски, синот на Филип Поповски,
еден од првите учители во Љубојно, остави вечни траги со своите телевизиски емисии за судбината на Македонците во Егејот, за животниот
пат на Американката од Љубојно - Марија Алберт
Хилберт - сопруга на Стојан Јанкуловски, за судбината на Васил Попјаневски од Брајчино и други, за што беше добитник на високи признанија.
Петре Наковски беше амбасадор во Полска, а е автор на книгите: „Постела за чемерните“ (1985); „Македонски деца во Полска“ (19481968), (докторски труд); „И каменот е земја“
(1988); „Големата удолница“ (2003); „Големата
измама“ (издадена и на англиски јазик) (2007);
„Македонските бегалци во Полска“ (1948-1975,
2008) и „На пат со времето“ (издадена и на англиски јазик), (2010).

Црквата Св. Димитрија / The church St. Dimitrija
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Куќа во Долно Дупени / А house in Dolno Dupeni

(coauthor);“Macedonian National
Liberation
movement to TMRO”(1989); “Municipalities in the
Republic of Macedonia”(1998) (coauthor);“Macedonian Question in the Documents Among Kominterna” (study and documents)(1999). He is the recipient of the Republic award for science from the
historical field “Gotse Delchev”.
Prof. Dr. Petre T. Georgievski is an university professor, and has published the following
books: “Social Оrigin and the Оrientation of the
High School Youth”(1972); Sociology (co-author)
(1998);“Sociology of Education”(1999); Sociological Dictionary (co-author)(2007), and “Sociology
as a Critique of the Social, Education and Cultural
Change”(2012). For his scientific work he is a receiver of many recohnitions and
awards, aout of which the
Medal of Jegelon University
of Krakow, Poland, one of
the oldest European universities.
Vlado Jovanovski, analyst, is the author of the
books: “Dolno Dupeni - a
village in Prespa - Past and

Present”(1994), and “The Settlements in Prespa, their Location, Historical Development and
Past”(2005).
Naum Jovanovski (Strumenikovski) was
born in Dolno Dupeni, and lives in Kumanovo. He
is a professor of Macedonian language and is the
author of the poetry collections: “Time” (1995);
“Poems” (1996) and “Lyric” (1998).
Meto Popovski, son of Filip Popovski, one of
the first teachers in Ljubojno, left eternal traces
with his television shows on the fate of the Macedonians in Aegean, for the life of the American lady
in Ljubojno - Mary Albert Hilbert - wife of Stojan
Jankulovski, about the destiny of VasilPopjanevski
from Brajchino and others, for which he received
many recognitions.
Petre Nakovski was an ambassador in Poland, and hi is the author of about 200 scientific papers and the books: Bed for the Distressed
(1985);“Macedonian children in Poland, 19481968” (doctoral thesis), “The Stone is Also a
Land”(1988);“Big Downhill”(2003);“The Great Lie
(in English)(2007”;“Macedonian Refugees in Poland 1948 -1975”(2008), and “Traveling With Time”
(in English) (2010).
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PRESPANSKOTO EZERO

E

дна од главните карактеристики во западниот дел на Македонија претставуваводното богатство. Водата во овој регион, главно, се користи за енергетски и
мелиоративни цели. Меѓутоа, основно својство
на водното богатство е тоа што го зголемува
економскиот потенцијал и го преобразува природниот простор на чие подрачје се чувствува
влијание на средоземната и континенталната
клима. Овој простор на Македонија е богат и
опкружен со многубројни високи планини и планински венци, меѓу кои се вгнездени голем број
питоми и плодни полиња, како и природни и
вештачки езера.
Еден од бисерите на оваа убава езерска
земја на Балканот е Преспанското Езеро, познато по својот жив свет, крајбрежјето, изворите,
природните убавини, геолошките, геоморфолошките, хидролошките, лимнолошките и други научни вредности. Тоа придонесе Преспа да
биде позната со своите културни, естетски, воспитно-образовни, здравствени, туристички рекреативни и други стопански значења и вредности за македонската општествена заедница.
Според пишаните документи Големото
Преспанско Езеро лежи на надморска височина
од 853 метри и зафаќа површина од 276.40 километри квадратни.Неговата брегова линија е
разгранета во различни форми и со максимална
должина од 28, а широчина од 17 километри.За
жал, тоа е поделено и на Република Македонија
и припаѓа (65%) од вкупната површина, на Република Албанија (18%) и на Грција (Елада) 17%.Во
езерото постојат два острова, Голем Град на територијата на Република Македонија и Мал Град
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во Мала Преспа, на албанска територија.
Малото Преспанско Езеро, пак, зафаќа
површина од 43.50 километри квадратни и со
најголема длабочина од 14 м и е поделено меѓу
јужниот сосед (поголемиот дел) и Албанија. И во
Малото Преспанско Езеро постојат два острова:
Ахил и Видринец, двата на територијата што му
припаѓа на јужниот сосед.
Трите државни граници се сечат на тромеѓето на самите езерски води на неколку стотини
метри од Голем Град, што претставува реткост
за Долна Преспа и за Балканот.
Интересно е да се спомене дека најновото
ниско ниво, пониско за околу 7 метри е забележано во последните дваесетина години. Како феномен, езерото има постојан истек на водите преку
понори под планината Галичица во Охридското
Езеро, кое лежи на помала надморска височина
за близу 160 м. Докажано е дека водата од изворите кај манастирот Свети Наум во Охрид и кај
селото Тушемиште (албанска територија) дотекува од понорот „Завир“ во Мала Преспа.
Најголемата длабочина на Езерото е 76 метри, измерена кај месноста „Казан“ во близина
на северниот одрон на Пречна Планина, со провидност на сино-зеленикавата вода од околу 10
м. Просечната температура на водата изнесува
12 ОС, а максималната температура во јули-август
е 27 ОС.
Во Преспанското Езеро постојат 11 видови
риби, од кои најпознати се: крапот, како најкрупна риба и ситната белвица, позната и под името
нивичка. Исто така, двете преспански езера и
нивната околина изобилуваат со богата флора
и фауна.Но, за жал, флората во последните две

THE PRESPA LAKE

T

he water resources in the western part
of Macedonia is one of its main characteristics. The waters of this region are
mainly used as a source of energy and
for land-reclamation purposes. But, the main feature of these water resources is that they increase
the economic potential of the country and transform the natural environment in this area where
the influence of the Mediterranean and continental
climate is also felt. This rich part of Macedonia is
encircled by many high mountains and mountain
ranges among which a great number of cultivated and fertile fields, as well as natural and artificial
lakes are perched on.
One of the pearls of this beautiful lake country on the Balkans is the Prespa Lake which is renowned for its natural world, coastline, springs,
natural beauty, for its geologic, geomorpholigic,
hydrologic, limnological and other scientific values.
This heps to Prespa to be known with its cultural,
aesthetic, educational, health, tourist, recreational
and other economic significance for the Macedonian society as a whole.
Therefore it is said that in Prespa, the clean
air which comes from the high and beautiful firs,
from the pine-tree and beech woods of Baba and
Ivan Planina, of Bigla and Galičica, as well as from
the beautiful PrespaLake can be felt and deeply
breathed. It is a region that broadens one’s horizons, that opens up its entire beauty and is at arm’s
length for anyone who is in love with the natural
rarities.
Acording to the written documents, the Large
Lake Prespa lies at an apsolute altitude of 853 m,
and covers 276.40 km2. It branchy shore lime is

28 km long and 17 km wide. Unfortunately, it is devides, and it belongs to the Republic of Macedonian
(65%), the Republic of Albania (18), and the Republic of Greece (Elada) 17%. There are two islands on
the lake, Golem Grad in the territory of the Republic
of Macedonia and Mal Grad in Mala Prespa, in the
territory of the Republic of Albania.
The Small Lake Prespa, however, covers an
aria of 43.50 km2 and has the biggest depth of
14 m it is devided beteen the south neighbor (the
greatest part) and Albania. There are also two islands on the Small Lake Prespa: Ahil (Achilles) and
Vidrinets (both in the territory of the south neighbor.
A few hundred meters south of the island Golem Grad in the very lake waters is the junction of
the three neighboring countries, which is a real rarity for Lower Prespa and the Balkans.
It is interesting to mention that the low water level of 7 m below normal is registered in the
period of last twenty years. As a phenomenon the
water flow out the Lake and discharge through natural canals under the mountain Galishitsa into LakeOhrid, which lies on about 160 m lower in absolute
altitude. It is proved that the water of the springs
near the monastery of St Naum in Ohrid, and the
springs neat the village of Tushemishte (in Albania)
have been flowing from the sinking point “Zavir” in
the region of Small Prespa.
The deepest part of theLake is 76 m, measured at the location “Kazan”, near the northern
mountain slide of PrechnaMountain, with transparency of the blue-greeny water is 10 m. The average
water temperature is 12 0C, and the maximum temperature during July-August reaches 27 0C.
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децении е во криза, заради опаѓањето на нивото
на езерската вода.
Преспанското Езеро е карактеристично и
единствено по тоа што во него има два острова, Голем и Мал Град. Островот Големиот Град
е единствен во Република Македонија. При посетата на овој остров се забележува дека тој е
огромна карпа, која, веројатно, се откинала од
соседните планини од големи земјотреси. Таквите тектонски промени во минатото направиле големи измени во Преспа и пошироко.
Како природна реткост островот Голем
Град кој зафаќа површина од околу 2 километра
квадратни, е заштитен со закон и спаѓа во рамките на Националниот парк „Галичица”.Островот е
познат како омилено излетничко место за посетителите на Преспа, како и археолошки локалитет со остатоци од живеалишта, цркви и некрополи. Заради некогашната населеност го добило
името Град, а името Голем го добил заради разликата во однос на помалиот остров Мал Град.
Инаку, и островот Мал Град има иста или слична
судбина и историски развој како и Голем Град. И
тој, исто така, бил населуван и има археолошки

остатоци, а денес постои само пештерската црква Свети Петар.
Често се вели дека островот Голем Град е
рај за птиците.Таму, најбројни се кормораните
(нуркачи) кои се хранат само со риби.На југоисточната страна на островот постои еден вид населба со бројни седела на фоините стебла.Гранките на дрвото фоја и тревата под нив се сушат
од изметот на птиците, а карпите каде слетуваат се целосно бели, како посипани со вар.Исто
така, во карпите до водата се кријат многубројни
змии, белоушки. Тие не се отровни, но како влекачи се непријатни за посетителите.
Островот Голем Град бил привлечен уште
од римската епоха преку средниот век па до денес, што се потврдува со два откриени слоја гробови кај постојната црква Свети Петар, од XIV век
и кај темелите на црквата Свети Димитрија. Се
раскажува дека на островот некогаш имало седум цркви и тоа: Свети Петар, Свети Димитрија,
Свети Атанас, Света Богородица, Свети Ѓорѓи и
Свети Илија, што укажува на фактот дека бил густо населен и играл значајна улога во севкупниот
живот на населението во Преспа.

Поглед кон Преспанското Езеро / A view to Prespa Lake
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Седело на штркови на границата во Долна Преспа / A nest of storks on the border of Dolna Prespa

Eleven species of fish exist in the Lake Prespa,
aout of which the most well-known are: the biggest
fish - carp, and the small “belvitsa”, also known under the name “nivichka”. Both lakes in Prespa and
their surroundigs are rich with flora and founa. Unfortunately, as a result of the lowering level of the
water, the frola recently is suffition.
The PrespaLake is caracterised and unigue because it has two islands, Golem and Mal Grad. The
island Golem Grad is a sole island in the Republic
Macedonia. When going to this island it can be noticed that it is an enormous rock, probably broken
off from the neighboring mountains as a result of a
sever earthquake. Such tectonic changes had made
great changes in Prespa and wide in the past.
As a natural rarity the island of Golem Grad,
which has an aria of about 2km2 has been protected by a special law and belong to the National park
“Galicitsa”. It is known as a favorite picnic place in
Prespa and as well as an archeological site which
remain of dwelling houses, churches and necropolises. Because of the population it had been called
“big” to differ from the smaller island, Mal Grad.
Otherwise, the island Mal Grad has the same or
similar destiny and historical development as the
Golem Grad. Mal Grad was also had been populat-

ed and has archeological site, while today, only the
cave church St. Peter exists.
It is often said that the island Golem Grad is
a paradise for the birds. The corrmorans (norche)
are the most numerous, and only eat fish. On the
southeast side of the island, there is a so call settlement of cormorants with numerous nests on the
juniper trees. The trees and the grass under them,
become thin by the guano of the cormorants. The
rocks where they have been landing are white as
white washed. There is also an enormous number
of snakes that squeeze trough the stones. They are
not poisonous, but as reptiles they are unpleasant
to some visitors.
The island Golem Grad had been attractive
even durin the Roman Ages to to Middle Ages
and today, which is affirmed through the layers
of graves by the existing church of St. Peter, from
the 14th century, and near the foundation of the
church of St. Dimitria. According to tradidition,
there were seven churches on the island: St. Peter
Church, St. Dimitrija Church. St Atanas Church, St.
Mary Church, St. George Church and St. Ilia Church,
which says that the island Golem Grad had been
densely populated and had an important role in the
whole life of the people in Prespa.

PART II

· DOLNA PRESPA TROUGH CENTURIES

89

III DEL:
QUBOJNO - QUBOV NA[A

Qubojno
Можеби сум најпитомиот плод на твоите гранки
или тоа птица со најнефатлив лет е.
Во бистрите води на твоите зори ранки
чувај ги сепак очите на едно дете.
Љубојно, во мојот сон ти си најсветлото копје
и морето што в срце вечно се пени
По мојата љубов зраци во снопје
горат во твоите модрини земни.
Бошко Рајчовски-Пелистерски
(„Блиски сводови”)

• QUBANSKI MERIDIJANI
• EDUKATIVNI I KULTURNI PROCESI
• LITERATURNI OSTVARUVAWA

PART III:

MERIDIANS OF LJUBOJNO

Ljubojno
Maybe I am the most cultivated fruit of your branches
Or a flying bird that could not be caught.
However, in the clear waters of your early dawns Keep the
eyes of one child.
Ljubojno, you are the brightest lance in my dream,
As well as the sea forever foaming in my hearth. Beams in
bundles are burning for my love
in your earthly blueness.
Boshko Rajchovski-Pelisterski
(“Close Arches “)

• MERIDIANS OFLJUBOJNO
• EDUCATIONAL AND CULTURAL

PRACTICES PRESPA
• LITERRY ACCOMPLISHMENTS

славе катин · во љубојно на илинден

QUBANSKI MERIDIJANI

Q

убојно е едно од најкарактеристичните места во Преспа и пошироко. Долго време претставуваше
општински, образовен, културен
и здравствен центар за Долна Преспа и пошироко. Тоа е едно од најубавите села кое пленува со
своите архитектонски градби, со стилот на старите куќи,сокаците и дворовите, како и со иновациите во начинот на живеење што бројните
печалбари ги пренеле од светот во својот роден
крај.
Љубојно, како и многу македонски села, е
село од збиен тип; со тесни калдрмисани улици,
стари македонски куќи изѕидани со камен и на
кои се впечатливи пространи балкони, како и со
дворови заградени со авлии што се резултат на
пограничната местоположба.Селото Љубојно за
првпат се споменува во еден запис на Сливничкиот манастир во 1607 година како поголема македонска населба.Затоа со право се вели дека ова
е село со долга и бурна историја. Сведоци на таа
македонска историја се низа оставнини како што
се нивните стари куќи, кои ја чуваат вистината и
тајната за Љубојно, за љубанци и за целиот македонски народ.
Според податоците на Стојан Лембо во книгата „Љубојно - љубов наша“, во чија чест го доби
името и ова поглавје од книгава, во Љубојно живеат 96 домаќинства, или 223 жители (а најмногу
- 1209 жители селото броело во 1953 година). Во
Македонија има 125 домаќинства, во Европската
унија 20, во Србија 11, потоа во САД 172, во Канада
66, во Австралија 32 и 15 домаќинства биле иселени пред Втората светска војна. Или вкупно 517
домаќинства на кои им се протегаат корените во
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прадедовската земја, во Македонија, во Љубојно.
Местото и улогата на Љубојно и на љубанци
се значајни уште пред Илинденското востание.
Од Љубојно имало дваесетина комити, предводени од четирите истакнати љубански војводи и
тоа: Кире Кондов, Ефтин Лембов, Ристо Томулев
и Јонче Стасовски, при што значајна улога одиграл и љубанскиот поп Ристо. Еден од првите
членови на Националниот комитет за ослободување од ропството, штипјанецот Славејко Арсов
од 1901 година кога се одвивале подготовките за
почеток на востанието, па с# до завршувањето
на востанието, честопати бил присутен во Љубојно, организирајќи револуционерни комитети.
За тогашните настани е сведок спомен-куќата
на Калајџиовци во која се криеле, меѓу другите,
кривенскиот војвода дедо Геро и во која загинал
комитата Ристо Бузако од Арвати. За овие настани од времето на Илинденското востание на
куќата на Калајџиовци е поставена спомен-плоча
како потсетник која ги потсетува денешните генерации, кои секоја година им оддаваат достојна почит на сите илинденци токму прек куќата
на Калајџиовци и токму на денот на востанието,
односно на 2 август.
Според историските податоци, периодот од
Илинденското востание па с# до Втората светска војна е карактеристичен по тоа што во 1919
година била отворена (пренесена од Наколец)
првата општина во Љубојно, во куќата на Коле
Бубутиов, а во 1927 година била изградена новата општинска зграда, која денес е преадаптирана во полициски станови. Потоа, во 1922 година
била отворена џандармериската станица, која и

SLAVÈ KATIN · IN LJUBOJNO ON ILINDEN

MERIDIANS OFLJUBOJNO

L

jubojno is one of the most characteristic
places in the Lake Prespa region and beyond. For a long time it was a municipal,
educational, cultural and health centre
for Lower Prespa and beyond. Now it is one of the
most beautiful villages which enchants with its architectural buildings, its old-styled houses, as well
as with innovations of lifestyle that many expatriates have introduced into their birthplace.
Ljubojno, like many other Macedonian villages, is compact with narrow cobbled walkways, old
Macedonian houses built of stone with impressive
spacious balconies and courtyards enclosed by
gates as a result of its location near the border. It
was first mentioned in a record of the Slivnichki
monastery in 1607 as a larger Macedonian settlement. Therefore it is said that this is a village having
a long and tumultuous history. Witnesses to that
Macedonian history are their old houses that keep
the truth and secrets about Ljubojno, Ljubojno residents and the entire Macedonian nation.
According to data presented by Stojan Lembo
in his book “Ljubojno - our love”, in whose honour
this chapter has the same title, there are 96 households in Ljubojno, or 223 residents (in 1953 there
were a maximum of 1209 inhabitants), out of which
125 households moved to Macedonia, 20 to the European Union, 11 to Serbia, 172 to the U.S., 66 to
Canada, 32 to Australia and 15 had moved before
the Second World War; a total of 517 households
whose roots are extended to their ancestral homeland - to Macedonia, to Ljubojno.
The place and role of Ljubojno and its inhabitants were important even before the 1903 Ilinden
Uprising. There were twenty revolutionaries from

Ljubojno, led by four prominent Ljubojno leaders,
i.e. vojvodas: Kire Kondov, Eftin Lembov, Risto Tomulev, and Jonche Stasovski, but Ljubojno priest
Risto also played a significant role. One of the first
members of the National Committee for liberation
from slavery, Slavejko Arsov from Shtip came to
Ljubojno to organize revolutionary committees in
1901 when preparations for the start of the Uprising
commenced until it ended. Then witness to those
remarkable events is the house of the Kalajdzhiovcis in which, among others, voyvoda from Kriveni, known as grandfather, Gero hid and in which
revolutionary Risto Buzako from Arvati was killed.
Therefore a commemorative plaque was put up on
the house of the Kalajdzhiovcis in honour of those
events from the time of the Ilinden Uprising. Tribute is paid to all Ilinden revolutionaries every year
in front of this house on the Day of the Uprising.
According to historical data, the period between the Ilinden Uprising and World War II is special in that the first municipality was established in
Ljubojno in 1919 (i.e. moved from Nakolec) to the
house of Kole Bubutiov and in 1927 a new municipal
building was built, which today is used as a residential police building. Then in 1922 a gendarmerie was
opened, which still exists today serving as a police
station. Next to it a customs unit was built in 1937.
The military building, known by the name of Staff in
Ljubojno, was built in 1932, and in 1936 the Post Office was put into operation to satisfy the needs of
the entire Ljubojno municipality. However, the current Macedonian post office building was opened
in Ljubojno immediately after the liberation war, in
1946, and its first employee was Spase Chulakovski,
followed by Cvetko Vasilevski, and Tanas Kalevski,
all of them from Ljubono.
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Штабот во Љубојно / Former military baraks in Ljubojno

денес постои и се користи како полициска станица. Веднаш до неа, во 1937 година била изградена царинарницата. Војничката зграда, позната
кај љубанци под името штаб, пак, е изградена во
1932 година, а во 1936 година во Љубојно започнала со работа поштата, која ги задоволувала потребите на целата љубанска општина. Меѓутоа,
веднаш по Народноослободителната војна во
Љубојно во 1946 година била отворена сегашната македонска пошта, чиј прв вработен бил Спасе Чулаковски, потоа во неа работеле Цветко Василевски, Танас Калевски, сите од Љубојно.
Периодот меѓу двете светски војни за Љубојно е карактеристичен и по тоа што во 1931
година на гласањето за пратеник во Ресен, меѓу
четирите кандидати, најмногу гласови добил д-р
Михајло Попов од Љубојно. И д-р Владо Туџаровбил избран за околиски лекар, а бил и претседател на фудбалскиот клуб во Ресен во 1938
година.
Секое време си носи свое бреме, така вели
народната поговорка. Така и во овој период имало, меѓу другото, делба на семејствата и проши-
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рување на селото, засилено враќање на печалбарите од прекуокеанските земји, појава и интерес
кај љубанци за школување во средно и високо
образование и појавата на првата лимузина (автомобил) на Јосиф Туџаровски, чиј прв возач бил
Тодор Димовски. Подоцна, во 1958 година Петре
Џајковски бил прв што купил автомобил, а денес,
пак, во Љубојно има четириесетина автомобили
и четириесетина трактори.
Љубојно било под многу окупации: српска,
бугарска, италијанска, германска и албанска
окупација, но секогаш било и база на преспанските движења за ослободување во сите борби
и обиди за борби на македонскиот народ, Таков
е случајот во Втората светска војна кога на 9
септември 1943 година во Љубојно, со околните
села што ги опфаќало како општина, била создадена слободна територија, прва во Преспа. За
жал, таа слобода траела само два месеца (до 6
ноември 1943 година) кога Љубојно било окупирано од бугарските војски и така останало с#до
целосното ослободување, односно на 5 септември 1944 година.
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The period between the two world wars was
also characteristic for Ljubojno in that at the 1931
election for delegates in Resen most votes were for
Dr. Michael Popov from Ljubojno, among four other candidates. In addition Dr. Vlado Tudzharov was
elected district doctor and he was also president of
the football club of Resen in 1938.
Each time carries its own burden says a folk
proverb. So in this period there were also, among
other things, separation of families and expansion
of the village, intensified return of migrant workers from overseas, interest among Ljubojno inhabitants to learn at secondary and schools of higher-education and the arrival of the first limosine
(light car) of Josif Tudzharovski, whose first driver
was Todor Angelov. Later, in 1958, Petre Dzajkovski
was the first to buy a light vehicle, and today there
are about forty light vehicles and forty tractors in
Ljubojno.
Ljubojno was under many occupations: Serbian, Bulgarian, Italian, German and Albanian, but it
always was a base for Prespa liberation movements
in all those fights and efforts of the Macedonian

people. This was the case in World War II when, on
September 9, 1943, a free territory in Ljubojno covering the surrounding villages was created, the first
one in Prespa. Unfortunately, this freedom lasted only for two months (until November 6, 1943)
when Ljubojno was occupied by Bulgarian forces
and remained occupied until its full liberation on
September 5, 1944.
In those difficult war times a larger group of
Ljubojno residents took an active role in World War
II. Members of the unit “Goce Delchev”, commanded by Kole Kaninski, were: Jovko Jovkovski, who
was a member of the Bitola party organization and
most active Ljubojno resident in World War II; Stevo Dzajkovski, Mitre Markovski, Stefo Srbinovski,
Alekso Jankulovski, Kote Paspalovski, Spiro Denkin,
Risto Bubutiovski, Josif Kondovski, Mitre Angelevski from Brajchino, resident of Ljubojno, and others.
Unfortunately in those turbulent times Kicho Culakovski from Bistrica, born in Ljubojno, was killed by
the Germans in whose honour a memorial plaque
was set up on Polena, while Pando Pasharikovski
was bestially killed by Bulgarian armies. In addi-

Спомен-плочата на куќата на Калајџиовци
Memorial-plaque on Kalajdziovski‘s house

Спомен-плочата на „Полена“
Memorial-plaque on “Polena“
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Во тие тешки воени времиња поголема група љубанци зеле активно учество во Втората
светска војна. Во одредот „Гоце Делчев“ со кој
командувал Коле Канински учествувале: Јовко
Јовковски, кој бил член на битолската партиска
организација и најактивен љубанец во НОВ, Стево Џајковски, Митре Марковски, Стефо Србиновски, Алексо Јанкуловски, Коте Паспаловски, Спиро Денкин, Ристо Бубутиовски, Јосив Кондовски,
Митре Ангелевски од Брајчино, жител на Љубојно и други. За жал, во тие немирни времиња од
германските војски бил убиен Кичо Чулаковски
од Бистрица, по потекло од Љубојно, за што сведочи спомен-плочата на Полена, а од бугарските
војски на ѕверски начин бил погубен Пандо Пашариковски. Исто така, од Љубојно во војната
загинале и Васил Јовковски, Цветко Думбовски,
Јонче Шалковски и Јоше Рајчовски.
На 5 септември 1944 година бугарската
војска била повлечена од селото Љубојно, и тоа
повторно станало слободно и станало главна
база на ослободителното движење за Преспа.
Тогаш била отворена болница во хотелот на Гоче
Шерденковски, која служела на ослободителната војска. Четири дена подоцна, на 9 септември
1944 година, Околискиот народноослободителен одбор испратил наредба до населението на
сите преспански села, со која престанале да ва96
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жат сите наредби на фашистичките власти, а целокупната власт преминала во рацете на народноослободителните одбори.
Така, во октомври 1944 година Љубојно
слободно заживеало во Народна Република Македонија, во рамките на Федеративна Народна
Република Југославија, за потоа од 8 септември
1991 година до денес да живее во самостојна, демократска и независна Република Македонија.
Уште во текот на ослободителното движење во Љубојно било воспоставено организирано живеење преку Месниот народен одбор.
Активностите се прошириле и се збогатиле во
периодот од 1950 до 1955 година кога се формира Општината Љубојно со селата од Долна Преспа: Сливница, Крани, Арвати, Штрбово, Наколец,
Брајчино и Долно Дупени, чиј претседател бил
Митре Марковски, а секретар бил Мијал Наумовски, двајцата од Љубојно. Од 1955 до 1958 година
љубанската општина била припоена кон Општината Асамати, чиј претседател бил Васил Димовски од Долно Дупени. Од 1958 година Општината
Љубојно í припаднала на Општината Ресен во чиј
состав е и ден-денес, во 2013 година
Од политичките организации во Љубојно
треба да се споменат: Месниот народен одбор
кој постоел од ослободувањето па с# до 1963 го-
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tion, Vasil Jovkovski, Cvetko Dumbovski, Jonche
Sha-lkovski and Joshe Rajchovski, all born in Ljubojno, were also killed in World War II.
On September 5th, 1944 the Bulgarian army
withdrew and Ljubojno became free again and a
main base of the liberation movement for Prespa.
Then a hospital was opened at the hotel of Goche
Sherdenskovski that served the Liberation Army.
Four days later, on September 9, 1944, the District
People’s Liberation Board sent an order to the population of all villages in the Prespa region annulling
all orders of the fascist authorities, and the entire
power passed into the hands of the National Liberation Boards.
So in October 1944 Ljubojno began to enjoy complete freedom in the People’s Republic of
Macedonia within Federative Yugoslavia, and later
from September 8, 1991 until today to live in an independent, democratic and self-governed Republic of Macedonia.
Even during the freedom movement in Ljubojno, organized living was established by the local
People’s Committee. Activities expanded and en-

riched in the period 1950-1955, when the municipality of Ljubojno was formed along with the villages
of Dolna Prespa: Slivnitsa, Krani, Arvati, Shtrbovo,
Nakolets, Brajchino and Dolno Dupeni, whose president was Mitre Markovski and secretary was Mijal Naumovski, both from Ljubojno. From 1955 to
1958 the Ljubojno municipality became a part of
the municipality of Asamati, whose president was
Vasil Angelov from Dolno Dupeni. Since 1958 the
municipality of Ljubojno has remained part of the
municipality of Resen until this year 2013.
From the political organizations in Ljubojno
the following should be mentioned: the Local People’s Committee, which existed from the liberation
until 1963, when it was renamed the Council of the
Local Community. The first president was Lazor
Vidinovski. In this Council many Ljubojno residents
were members who gave significant contributions, such as: Risto Bubutiovski (Nichevski), Risto
Najdovski-Lamburka, Risto Srbinovski, Metodija
Rajchovski, Ilija Krstinovski, Lambro Alebakovski,
Petre Kichovski, Jandrija Vidinovski, Spiro Gramatnikovski, Mitre Lembovski, Joshe Tanchevski (Mitrevski) and others.

Чешмата „Синец“ / The fountain “Sinec“
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дина, а оттогаш до денес постои Совет на Месната заедница, чиј прв претседател беше ЛазорВидиновски. Во овој Совет продефилирале
голем број љубанци кои дале значаен прилог и
придонес за Љубојно и тоа: Ристо Бубутиовски
(Ничевски), Ристо Најдовски-Ламбурка, Ристо
Србиновски, Методија Рајчовски, Илија Крстиновски, Ламбро Алабаковски, Петре Кичовски,
Андрија Секуловски (Видиновски), Спиро Граматниковски, Митре Лембовски, Јоше Танчевски
(Митревски)и други.
Во оваа прилика треба да се потенцира дека
љубанци како луѓе ја покажале и докажале нивната човечка големина и хуманост прифаќајќи
десетици илјади Македонци од егејскиот дел на
Македонија, меѓу кои најмногу деца, прогонети
во виорот на Граѓанската војна во Грција. Во тие
тажни мигови, љубанци во своите можности ја
искажале својата човечка топлина и мајчинска
грижа кон тие преморени, гладни и исплашени
најмлади генерации. Денес, особено за Илинденските иселенички средби, бројни прогонети
Македонци од своето прадедовско огниште го
посетуваат Љубојно и се сеќаваат на мрачните
денови на прогонот.
За Љубојно карактеристично е и тоа што
уште во 1949 година за првпат на Полена беше
прикажан филмот „Барба Жван“. Потоа, во 1957
година, земјоделската задруга „Преспа“ од Љубојно набави кинопроектор со кој с# до 1973

година во Задружниот дом се прикажуваа филмови за љубанци и мештаните од другите селa,
а кинопрожектор беше Борис Јанковски-Мазо.
Киносалата располагаше со околу 350 седишта,
а филмови се прикажуваа двапати неделно, во
среда и сабота.
Есента 1948 година, пак, по примерот на
советските колхози и во Љубојно стаса колективизацијата. Така во пролетта 1949 година, сите
226 домаќинства со 1171 жител беа зачленети во
Земјоделската задруга „Видое Смилевски“ во
Љубојно, чиј прв претседател беше Митре Казиовски. Во тие бурни времиња беа изградени шталите, во кои еден период беше отворен погон на
„Преспатекст“ од Ресен и магацините во Чифлиг.
Задругата успеа да се одржи уште 4 години, а нејзини претседатели беа: Ристо Дупенски, Јосиф
Томулевски и Васил Димовски.
Во 1953 година во Љубојно се формира новата задруга „Преспа“, која имаше свои пунктови
на земјоделски производи, бакалница, продавница за вештачко ѓубриво, кланица, продавница
за месо и кафеана. Прв директор на задругата
беше Јосиф Томулевски, а потоа најдолг период
беше Глигур Милевски, заедно со Владе Петревски. Од 1975 година задругата влезе во состав на
комбинатот „Преспанско јаболко“ од Ресен, а во
1992 година беше ликвидирана.
Љубојно е познато и по спортските активности. Првите спортски, посебно фудбалски

Центарот во Љубојно / The centre of Ljubojno
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Полициската станица во Љубојно / The police station in Ljubojno

On this occasion it should be noted that Ljubojno citizens, as human beings, have shown and
proven their human size and humanity, accepting
tens of thousands
of Macedonians from the Aegean part of
Macedonia, mostly children, who were persecuted
in the whirl of the Civil War in Greece. In those sad
moments, Ljubojno residents, to the best of their
abilities, expressed their human warmth and maternal care to those exhausted, hungry and scared
young. Today, especially during the Ilinden emigrant meetings, a large number of Macedonians
expelled from their ancestral hearths and homes
visit Ljubojno and evoke memories of the dark days
of their persecution.
For Ljubojno it is also characteristic that the
movie “Barba Zhvan” was the first movie shown in
Polena in 1949. Then, in 1957, the agricultural cooperative “Prespa” from Ljubojno procured a cinema
projector to show movies to Ljubojno residents and
locals from other villages until 1973 at the Collective
Home, with cinema projectionist Boris Janokovski-Mazo. The cinema hall had about 350 seats and

the films were shown twice a week, on Wednesday
and Saturday.
In the autumn of 1948, however, collectivization also arrived in Ljubojno following the example
of the Soviet kolkhoz. So in the spring of 1949, all
226 households with 1171 residents joined the cooperative “Vidoe Smilevski” in Ljubojno, whose first
president was Mitre Kaziovski. In those turbulent
times barns and stables were built in which a plant
“Prespatekst” from Resen was opened for a while,
as well as warehouses in Chiflig. This cooperative
managed to exist another 4 years and its presidents were, among others, Risto Dupenski, Josif
Tomulevski and Vasil Dimovski.
In Ljubojno a new cooperative “Prespa” was
formed in 1953 that had agricultural products, fertilizer and a grocery store, slaughterhouse, meat
shop and café. The first director of the cooperative
was Josif Tomulevski and Gligur Milevski was in
charge the longest, together with Vlade Petrevski.
In 1975 the cooperative became a part of the combine “Prespansko jabolko (apple)” from Resen, but
in 1992 it was liquidated.
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Одбојкарскиот клуб „Љубојно“ / The volleyball club „Ljubojno“

активности се појавиле меѓу двете светски војни, поточно во 1924 година кога бил формиран
првиот фудбалски клуб. Најактивни вљубеници
на фудбалската вештина биле: Стево Мелевски,
Митре Кичовски, Спиро Грежловски, Бончо Фотевски и Петре Чороловски од Брајчино, а подоцна се активирале Спиро Јанкуловски и Наум
Пашариковски.
Во 1950 година во Љубојно се формирани
два фудбалски клуба „Пелистер“ и „Слога“, кои
пет години се натпреваруваа во Преспанската
фудбалска лига. Најактивни играчи од тоа време
биле: Ристо Грежо, Илија Денкин, Мијал Пашариковски, Петре Паспаловски, Славе Грежловски и
многу други, а тренери биле Ефтим Грежловски
и Наум Пашариковски.
Шеесетите години од минатиот век се карактеристични за спортот во Љубојно со развојот на спортската дисциплина одбојка. Љубојно стана член на Првата републичка одбојкарска
лига. Познати одбојкари од тоа време беа Владе
и Славе Пашариковски, Јосиф Грежловски-Гандето, Васил Поповски, Славе Василевски и други.
Исто така, треба да се споменат неколку
спортисти во светот кои водат потекло од Љубојно, а тоа се: Пит Стојановиќ (Марковски),
еден од најскапо платените рагби играчи во тоа
време во САД и Анита Томулевска која живее во
100
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Осло, Норвешка, која била врвна европска гимнастичарка, која учествувала на гимнастичарски
натпревари во Атина и Шпанија и постигнала завидни резултати.
Што се однесува до културно-забавниот
живот во Љубојно треба да се каже дека бил на
високо рамниште во Преспа. Уште во 1931 година била формирана пејачката и дилетанска група
„Преспа“, во која работел хорот „Видое Трифуновиќ“. Оваа драмска група го постигнала својот
врв по ослободувањето под раководство на учителот Кицо Хаџиевски од Ресен.
Се чини дека преродбата на Љубојно започнала од 1975 година . Тогаш се пуштил асфалтниот пат Макази-Љубојно, а една година подоцна
била пуштена водоводната мрежа. Со тоа Љубојно добило обележја и услови на градска населба.
Во последните години, кога животот во селото, пак, се враќа; се враќаат печалбарите од
сите континенти, се враќаат на својата родна
грутка, а носителот на сите акции што се прземаат е Месната заедница. Вредните раце и дарежливоста на селаните придонесоа да се изгради
водовод и асфалтен пат до Љубојно и селото да
се поврзе со новиот пат кој води за Долна Преспа, асфалтирање на улици, како и завршување и
изградба на други комунални објекти кои значат
преродба за Љубојно.
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Ljubojno is also known for its sports activity.
The first sports activities, especially football, took
place between the two world wars, more precisely in 1924 when the first football club was set up.
The most active football enthusiasts were: Stevo
Melevski, Mitre Kichovski, Spiro Grezhlovski, Boncho Fotevski and Petre Chorolovski from Brajcino,
and later Spiro Jankulovski and Naum Pasharikovski became more active.
In 1950 the football clubs “Pelister” and “Sloga” were set up in Ljubojno and competed in the
Prespa Football League for five years. The most
active players at the time were: Risto Grezho, Ilija Denkin, Mijal Pasharikovski, Petre Paspalovski,
Slave Grezhlovski and many others, while Eftim
Grezhlovski and Naum Pasharikovski were coaches.
The sixties of the last century were especially
important for the development of volleyball. Ljubojno became a member of the National First Volleyball
League. Known volleyball players at that time were
Vlade and Slave Pasharikovski, Josif Grezhlovski-Gan-

deto, Vasil Popovski, Slave Vasilevski and others.
In addition, a few Ljubojno-born athletes have
attained world fame and must be mentioned: Pit
Stojanovic (Markovski), one of the highest paid
rugby players at that time in the U.S. and Anita Tomulevska, living in Oslo, Norway, who was the top
European athlete participating in gymnastics competitions in Athens and Spain when she achieved
outstanding results.
As far as cultural life in Ljubojno is concerned
it should be said that it was on equal footing with
that in Prespa. The singing and entertaining group
“Prespa” was set up in 1931, within which the choir
“Vidoe Trifunovich” was very active. This group
reached its peak after the liberation, under the
leadership of teacher Kitso Hadzievski from Resen.
It seems that the revival of Ljubojno began
as of 1975. Then the road Makazi-Ljubojno was
asphalted and a year later there was a supply network. In that way Ljubojno developed features and
conditions of an urban settlement.
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EDUKATIVNI I
KULTURNI PROCESI

Z

а Љубојно се карактеристични едукативните процеси. Тоа е село, кое отсекогаш било расадник на високообразовани кадри кои нашле свое место во
нашето општество како воспитувачи, педагози,
професори, писатели, доктори, инженери, правници и други професии, кои придонесувале за
подобро и посреќно утре.
Нема пишани документи, но според кажувањето на постарите љубанци, првото училиште
во селото било изградено во втората половина
на XIX век, веројатно во 1882 година. Училиштето
било малечко и само со две училници во дворот
на сегашното старо училиште, а за први учители
се споменуваат љубанците Ристо Кондов и Јане
Грков.
Според летописната книга на училиштето
„Димитар Влахов“ од Љубојно, со доброволна
работа на селаните во 1907 година, изградено
е ново и просторно училиште. Тоа било на два
ката со 8 училници, канцеларија и два ходника,
во дворот на старото училиште, а во близина на
центарот на селото. Првата настава во новото
училиште започнала во 1908 година, а за први
учители биле назначени: Климе, Каролина и
Лена, сите Македонци по потекло од Охрид.
Во периодот од 1915 до 1930 година 13 љубанци завршиле гимназиско образование во
Битола, а петмина од нив го продолжиле образованието надвор од Македонија и тоа: Михајло
Попов, завршил медицина во Стразбур, Франција, во 1826 година; Владо Туџаров, завршил медицина во Женева, Швајцарија, во 1930 година;
Васил Јанкуловски, студирал агрономија во Прага, Чешка; Стево Џајковски, завршил право во
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Белград; Стево Туџаровски, економија во Загреб,
а додека Методија Јовковски, Богија Ничевски,
Јонче Ложенковски, Бончо Фотевски, Васил Поповски, Крсте Петковски, Ванчо Дораковски и
Спиро Паспаловски учеле гимназија во Битола.
Првите македонски учители во Љубојно
биле: Методија Јовковски, Богоја Ничевски и
Јосиф Кондовски од Љубојно; Филип Поповски
од Долно Дупени, Фанија Чемчева од Воден,
Егејска Македонија; Александар Хаџиевски од
Ресен; Марика Манева од Битола и други.
Во учебната 1945/46 година, кога училиштето во Љубојно го добило името на македонскиот
публицист и револуционер Димитар Влахов истото прераснало во петтолетка и претставувало
пресвртница во образованието за Долна Преспа.
Тогаш во Љубојно се отворил интернат за децата
од Сливница, Крани, Штрбово, Наколец, Брајчино и Долно Дупени кои ќе го продолжат своето
образование на свој мајчин македонски јазик.
Во учебната 1947/48 училиштето прераснало во
седмолетка, кога и излегла првата генерација полуматуранти, меѓу кои биле: Божо Шерденковски, Ристо Грежловски, Јосиф Грковски, Ристо
Стасовски, Крсте Ангеловски (од Долно Дупени)
и други. Таа година се отвориле и аналфабетски
курсеви за описменување на возрасното население..
До учебната 1971/72 година, училиштето во
Љубојно работело како осмолетка во старата
училишна зграда, а оттогаш до денес работи
во новата училишна зграда во Чифлиг. Тоа полни 68 години од своето постоење и развој под
истото име „Димитар Влахов“. Во него раководеле и предавале 11 директори и тоа: Методија
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EDUCATIONAL AND
CULTURAL PRACTICES

L

jubojno is also important for its educational practices. It is a village that has always
graduated highly qualified staff who found
their place in society as teachers, educators, professors, writers, doctors, engineers, lawyers and other professions contributing to a better
and happier future.
There are no written documents, but according to statements of older Ljubojno residents, the
first school in the village was built in the second half
of the 19th century, probably in 1882. The school
was small, with only two classrooms, located in the
yard of the present-day school building. The first
teachers were Risto Kondov and Jane Grkov, both
born in Ljubojno.
According to the record book of the school,
“Dimitar Vlahov” of Ljubojno, a new and spacious
school building was built in 1907 by volunteers from
the village. It was a two-storey building with 8 classrooms, a staff office and two hallways, near the
centre of the village, in the yard of the present-day
school. The first classes in the new school began in
1908 and Klime, Karolina and Lena, all Macedonians
from Ohrid, were appointed as the first teachers.
In the period 1915-1930, 13 people from Ljubojno got their secondary education in Bitola and
five of them continued their education outside of
Macedonia: Mihajlo Popov finished medicine in
Strasbourg, France in 1826; Vlado Tudzharov finished medicine in Geneva, Switzerland in 1930; Vasil
Jankulovski studied agronomy in Prague, Czech;
Stevo Dzajkovski studied law in Belgrade; Stevo
Tudzharovski studied economy in Zagreb, while
Metodija Jovskovski, Bogija Nichevski, Jonche
Lozhenkovski, Boncho Fotevski, Vasil Popovski,

Krste Petkovski, Vancho Dorakovski and Spiro
Paspalovski went to high school in Bitola.
The first Macedonian teachers in Ljubojno
were: Metodija Jovkovski, Bogoja Nichevski and
Josif Kondovski from Ljubojno; Filip Popovski from
Dolno Dupeni; Fania Chemcheva from Voden, Aegean Macedonia; Aleksandar Hadzievski from Resen,
Marika Maneva from Bitola and others.
In the academic year 1945/46 when the school
in Ljubojno was named after the Macedonian publicist and revolutionary Dimitar Vlahov, it was turned
into a five-grade school marking a milestone in education in Lower Prespa. Then a boarding school
was opened in Ljubojno for children from Slivnica, Shtrbovo, Krani, Nakolec, Brajchino and Dolno
Dupeni to continue their education in their mother
tongue, Macedonian. In the school year 1947/48 the
school was transformed into a seven-grade school
when the first generation of graduates emerged,
among whom were: Bozo Sherdenkovski, Risto
Grezhlovski, Yosif Grkovski, Risto Stasovski, Krste
Angelovski (Dolno Dupeni) and others. The same
year courses for the illiterate adult population commenced.
Until the academic year 1971/72 the school in
Ljubojno functioned as an elementary eight-grade
school in the old school building. Since then it has
been operating in the new school building in Chiflig. It celebrates its 68th anniversary under the
name “Dimitar Vlahov”. The eleven directors who
were administrators and taught there were: Metodija Jovkovski, Stojan Lembovski, Pavle Kondovski,
Lazo Alebakovski… all from Ljubojno; Filip Popovski and Trajko Makarovski from Dolno Dupeni;
Hristo Hadzievski and Todor Grncharovski from
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Јовковски, Стојан Лембовски, Павле Кондовски,
Лазо Алабаковски.... сите од Љубојно, Филип Поповски и Трајко Макаровски од Дупени, Христо
Хаџиевски и Тодор Грчаровски од Ресен, Ѓорче
Коњановски од Перово и Живко Петревски од
Езерени и актуелнатадиректорка Марица Мачковска од Дрмени, а мажена во Брајчино. Наставата ја воделе стотина учители, наставници
и професори, меѓу кои, заради просторот, ќе ги
споменеме само љубанци и тоа: Богоја Ничевски, Јосиф Кондовски, Јосиф Грковски, Ѓорѓи
Кондовски, Мијал Чулаковски, Митре Ничевски,
Драга Шерденковска, Севда Бубутиовска, Васил
Манивиловски, Љубица Алабаковска и Елена
Кондовска.
Интересно е да се спомене дека од Љубојно потекнуваат околу 150 академски граѓани, од
кои околу 50 се лекари, потоа има голем број
професори, правници, инженери, агрономи, културолози и со други професии. Затоа, често се
вели дека Љубојно е расадник на интелектуалци.
Има голем број љубанци кои заради своите постигнувања на национално и општествено
поле, потоа во политиката, образованието, науката, дипломатијата, културата, публицисти-
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ката, спортот и други гранки имаат пошироки
општествени заслуги, затоа, одреден број од нив
се опфатени во овој дел на монографијата.
Од истакнати општествено-политички, научни работници, дипломати и други видни граѓани
од Љубојно треба да се споменат следните личности:
Јовко Јовковски e роден во 1925 година во
Љубојно. Се школувал во Битола и во Белград, а
Правен факултет завршил во Скопје. Тој е учесник во НОБ од октомври 1941 година, а во 1943
година се вклучил во Битолскиот партизански
одред „Гоце Делчев“.
По ослободувањето на Македонија бил раководител на Младинската организација, најпрвин
во Преспа, а потоа во Битола и Битолско. Бил секретар на ОК КМ за Битолска
и Ресенска околија, член
на Бирото на Обласниот
комитет на КПМ, секретар
на Околискиот комитет во
Ресен и Охрид итн.
Исто така, ја извршувал функцијата главен
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Resen; Gjorche Konjanovski from Perovo and
Zhivko Petrevski from Ezereni. The current directorMaritsa Machkovska from Drmeni ismarried in
Brajcino. Teaching was done by hundreds of teachers and professors, among whom, due to limited
space, we will only mention those from Ljubojno:
Bogoja Nichevski, Josif Kondovski, Josif Grkovski,
Gjeorgje Kondovski, Mijal Chulakovski, Mitre
Nichevski, Draga Sherdenkovska, Sevda Bubutiovska, Manivilovski Vasil, Ljubica Alabakovska and
Elena Kondovska.
It is interesting to mention that there are
about 150 academics from Ljubojno, about 30 of
whom are doctors, a number of teachers, lawyers,
engineers, agronomists, cultural workers and other
professions. Therefore, it is often said that Ljubojno is a hotbed of intellectuals.
There are a number of people born in Ljubojno
who are very active and due to their achievements
on national and social levels, in politics, education, science, diplomacy, culture, sport, publishing

books and other branches have a wider social merit. Therefore, a number of them are covered in this
section of the monograph.
There are many prominent politicians, scientists, diplomats and outstanding citizens of Ljubojno, who should be mentioned:
Jovko Jovkovski was born in 1925 in Ljubojno.
He got his education in Bitola and Belgrade, and
graduated from the Faculty of Law in Skopje. He
participated in the Second World War from October 1941, and in 1943 he joined the Bitola partisan
detachment “Gotse Delchev”.
After the liberation of Macedonia he was head
of the Youth Organization, first in Prespa, and then
in Bitola and its region. He was a secretary of the
Municipal Committee of KM for the region of Bitola
and Resen, a member of the Bureau of the Regional
Committee of the CPM, a Secretary of the Regional
Committee in Resen and Ohrid, etc.
In addition, he served as Chief Director of the
agricultural combines, as well as Director of the
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директор на земјоделските стопанства како и
директор на Заводот за урбанизам и станбено-комунални прашања.
На неколку конгреси бил избиран за член на
ЦК КПМ и во неколку наврати бил и пратеник на
Собранието на Македонија.
Јовко Јовковски бил потпретседател и претседател на Републичкиот одбор на Сојузот на
борците на Македонија, по што бил избран во
Сојузниот одбор на СБМ за секретар на неговото
претседателство. Општествената и политичката
кариера ги завршил како член на Сојузната влада
и претседател на Сојузниот комитет за прашања
на борците и инвалидите.
Носител е на Партизанска споменица 1941
година и на повеќе високи одликувања.
Славе Николовски-Катин е роден во Наколец на 19 август 1941 година, а израснал во Љубојно, од каде и му се корените. Тој по дипломирањето на Филолошкиот факултет, односно
по враќањето од Канада, четири години работи
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како координатор и стручен преведувач во Хидробиолошкиот завод во Охрид, во периодот на
истражувањето на Охридското Езеро, утврдено
со Договорот помеѓу Заводот иСмитсоновата
фондација од Вашингтон.
Катин работел и во Матицата на иселениците од Македонија како новинар во списанието
„Македонија”, а бил и функционер во Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на
работниот народ на Македонија (РК ССРНМ). Од
1991 до 1998 година Катин е именуван од Собранието на Република Македонија, (како самостојна и независна држава) да ја врши функцијата
потпретседател на Републичката комисија за
односи со верските заедници. Потоа, повторно
се враќа во списанието „Македонија“,како уредник од каде заминува во предвремена пензија.
Славе Николовски-Катин беше човекот кој
со години несебично ги негуваше добрите односи и врски на МПЦ со државата, со другите цркви
и верски заедници, како и со Ватикан, каде пет
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Institute for Urban and Housing-communal Issues.
He was elected to the Central Committee of the
CPM at several congresses, and was a Member of
Parliament in Macedonia for several terms of office.
Jovko Jovkovski was vice-president and
chairman of the National Committee of the
Association of War Veterans of Macedonia, and was
elected Secretary at the Presidency of the Federal
Committee of the Association of War Veterans. He
ended his social and political career as a member
of the Federal Government, and President of the
Federal Committee on Issues of Veterans and the
Disabled.
He holds the Partisan Memorial 1941 and has
other high decorations.
Slave Nikolovski - Katin was born in Nakolecon
August 19th 1941, and grew up in Ljubojno, from
where his roots are. He graduated from the Faculty of Philology and after returning from Canada, he
worked as coordinator and translator for the Hydrobiological Institute in Ohrid for five years. This
took place during the period of research on Lake

Ohrid determined in the Agreement between the
Institute and the Smithsonian Foundation in Washington.
Katin worked also for the “Matica”, or head
office of the Macedonian emigrants as journalist
for the “Makedonija” (Macedonia) magazine, and
then he found himself as functioner at the National
Conference of the Socialist Soyuz (Alliance) of the
Working People of Macedonia (RK ofSSRNM). During the period 1991-1998, appointed by the Assembly of the Republic of Macedonia as an independent state, Katin was Vice President of the National
Commission for relations with the religious communities. Then again he returned to the “Makedonija”
(Macedonia) magazineas an editor, from where he
retired early.
Slave Nikolovski-Katin was a man who has fostered good relations between the Macedonian Orthodox Church (MOC), the Vatican, other churches
and religious communities. He had five times an audience with Pope John Paul II in Rome. In addition,
he was present at the talks with the Serbian patriPART III
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пати бил на прием кај папата Јован Павле Втори
во Рим. Исто така, бил на разговори кај српскиот
поглавар во Белград, романскиот во Букурешт,
украинскиот во Киев и рускиот поглавар во Москва, а бил и во делегацијата од Република Македонија на погребот на Мајка Тереза во Калкута.
Катин бил акредитиран новинар за весникот
„Австралиско-македонски неделник“ од Мелбурн, Австралија и „Меѓународнаполитика“ од
Белград.
Учествувал со свои реферати на педесетина научни собири во земјата и светот и објавил
стотина трудови и околу две илјади новинарски
текстови, за што е добитник на високата награда „Крсте Мисирков“ на
Здружението на новинарите на Македонија.
Исто така, Катин е основач и главен и одговорен
уредник на издавачката
куќа „Македонска искра“
од Скопје, која е еднa одводечките издавачки куќи
на учебници во образовниот систем во Република

Македонија. Тој објавил голем број дела на Македонците ширум светот.Катин е претседател
и доживотен член на најголемата фондација од
македонската дијаспора „Атанас Близнаков“.
Наум Начевски бил дипломат од постарата
генерација во поранешна Југославија. Ја продолжил дипломатската работа во Генералниот
конзулат на Република Македонија во Торонто.
Исто така, Наум Начевски бил новинар, уредник
и акредитиран дописник навесникот „Нова Македонија“ од Атина.
Костадин Дораковски е роден во Љубојно
во 1949 година, а се школувал во Битола и Скопје,
каде завршил Правен факултет. Тој е професионален дипомат вработен во Министерството за
надворешни работи од 1978 година.Започнал од
стручен соработник и стасал до државен советник, а сега е министер-советник во Амбасадата
на Република Македонија во Отава, Канада. Бил
конзул во Генералниот конзулат на поранешна
Југославија во Чикаго, прв македонски дипломат
во Торонто, Канада и во Канбера, Австралија.
Андрија Секуловски е роден 1967 година
во Љубојно. Основно образование завршил во
родното место, а гимназија во Скопје. Завршил

Kуќата на Катин / The Katin‘s house
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arch in Belgrade, Romanian in Bucharest, Ukrainian in Kiev and with the Russian patriarchate in
Moscow. He was also a member of the delegation
of the Republic of Macedonia attending the late
Mother Theresa’s funeral in Calcutta. He was an
accredited journalist for the newspaper “Australian-Macedonian Weekly” of Melbourne, of Australia
and “International Politics” of Belgrade.
He has participated on fifty scientific conferences in the country and the world, published a
hundred papers, and over two thousand journalistic texts, for which he has won high prize “Kste
Misirkov” by the Association of Journalists of Macedonia.
Katin is also the founder and editor in chief
of the publishing house “Macedonska iskra” from
Skopje, which is one of the leading publishers of
textbooks in the education system of the Republic of Macedonia. He published a great number of
books of the Macedeonian in the Diaspora.Katin is
president and life member of the main foundation
of the Macedonian Diaspora “Atanas Bliznakoff”.
Naum Nacevski was a diplomat of the older
generation in the former Yugoslavia. He continued
diplomatic work in the Consulate General of the Re-

public of Macedonia in Toronto. Also Naum Nagjevski was also a journalist, editor and accredited correspondent of the newspaper “Nova Makedonija”
ofrom Athens.
Kostadin Dorakovski was born in Ljubojno
in 1949, and was educated in Bitola and Skopje,
where he graduated from the Faculty of Law. He
is a professional dipomat employed since 1978 in
the Ministry of Foreign Affairs. He started from an
associate and up to the State Advisor, and is now a
minister-counselor at the Embassy of the Republic
of Macedonia in Ottawa, Canada. He was a consul
in the Consulate General of the former Yugoslavia
in Chicago and the first Macedonian dipomat in Toronto, Canada and Canberra, Australia.
Andrija Sekulovski was
born in 1967 in Ljubojno. He
finished his primary education in his native place, and
high school in Skopje. He
graduated from the Faculty
of Mechanical Engineering,
disciplinary studies for production-technical
education. In 2000 he set up the
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дисциплинарни студии за производствено - техничко образование на Машинскиот факултет во
Скопје. Во 2000 година во Љубојно го формира
земјоделското здружение „Преспа фрут“, а потоа се вклучил и бил главен координатор во проектот „Развој на земјоделските здруженија во
Република Македонија“ и на „Група за развој на
потсекторот јаболка„ (ГПРЈ).
Во 2004 година Анрија Секуловски стана
претседател на здружението „Развој на алтернативен туризам - Љубојно“. Во активностите на
ова значајно здружение за Љубојно беа реализирани повеќе проекти, меѓу кои: реконструкција
на „Воденицата“ на Павле Нивишки; отворање
дигитале клуб во Љубојно; изработка ДВД изданија за островот Голем Град и други
Во 2006 година е претседател на Месната
заедница на Љубојно, кога и се проширува водоводната мрежа, се подига ѓубрето од секој дом
и се расчистија двете депонии во Љубојно. Потоа
во 2008 година е член на Управниот одбор на
„Федерацијата на фармери на Република Македонија“, во која е од самото формирање во 2002
година, а од 2010 година е претседател на оваа
значајна организација за напредокот на земјоделците во Република Македонија.
Доктори на науки од Љубојно се: Васил Граматниковски, Лазо Србиновски, Спасе Јовковски,
Цвета Карапашовска-Толевска, Божо Шерденковски и Никола Јанкуловски. Покрај гореспоменатите лекари, врвни стручњаци во медицината
во Република Македонија и ширум светот се и:
Васил Јовковски, Боро Шерденковски,Крсте
Ничевски, Пеко Ралевски, Љупчо Крстиновски,
Паца Јаневска (во Македонија), Благој Сековски,
Наум Карапашовски, Стерјо Кондовски (во САД)
и многу други.
Исто така, треба да се спомене одреден
број љубанци кои имале значајни општествени
и други активности, меѓу кои: Методија Лембовски, Мијал Кичовски,Стево Џајковски, Михај
Поповски, Стево Туџаровски, Петре Лубаровски,
Кичо и Јосив Рајчовски, Фана и Владе Манивиловски (во Бистрица), Стојан Чулаковски (син на
Кичо Чулаковски), Круме Манивиловски (од Јабука),Петре Србиновски, Ристосија Клунковска,
Мирјана Поповска,Менка Карапашовска, Наум
Јовковски, Спиро Фотевски, Михајло Петковски,
како и пејачката ѕвезда на Македонија Ламбе
Алабаковски и други.
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Проф. Доктор Васил
Граматниковски е на 15 јануари 1934 година во . село
Љубојно, Долна Преспа.
Основно образование завршил во родното место,
а гимназија во Битола во
1956 година. Истата година се запишал на Природно-математичкиот факултет во Скопје на Групата за географија, а студиите
ги завршил во 1960 година. Во 1962 година бил
избран за асистент на Географскиот институт на
Природно-математичкиот факултет во Скопје.
Како асистент завршил постдипломски студии од
областа на аграрната географија на Филозофскиот факултет во Љубљана, во 1968 година. Потоа,
со одобрение од Наставно-научниот совет, одржувал настава по предметот стопанска географија, а во 1972 година бил избран за предавач по
предметот општа стопанска географија. Во 1974
година докторирал на Географскиот институт на
Природно-математичкиот факултет во Скопје,
на тема „Природно-географските и социоекономските процеси во Преспанската Котлина
како фактори што го условуваат идниот стопански развиток на Котлината”. Во 1975 година бил
избран во звањето доцент по предметот општа
стопанска географија. Во звањето вонреден професор е избран во 1980 година, а во звањето редовен професор е избран во 1985 година.Неговата научна и стручна ориентација е стопанската
географија во која се усовршувал преку поголем
број студиски престои во странство.
Од вкупно објавените 74 труда, 5 се објавени во странство. Резултатите од научноистражувачката активност ги презентирал и на повеќе
научни собири во Република Македонија и во
странство.Неговата наставно-научна активност
се надополнува и со општествена активност.
Меѓу другото, бил декан на Географскиот факултет, а во два мандата бил шеф на Географскиот
институт. За својата активност има добиено Орден на трудот со златен венец.
Проф. д-р Лазар Србиновски е доктор на науки и е еден од основачите на Клиниката за кардиологија при Медицинскиот факултет во Скопје
и доајен на македонската кардиологија. Тој е роден на 25 март 1933 година во село Љубојно, Долна Преспа. Основно и средно образование завршил во Битола. Во учебната 1955/56 година се
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agricultural association “Prespa Fruit” in Ljubojno,
and later he joined and became a main coordinator
of the project “Development of Agricultural Associations in the Republic of Macedonia” and the “Development Group - Apple Subsector” (DGAS).
In 2004, Andrija Sekulovski became president
of the association “Development of Alternative
Tourism - Ljubojno”. Within the activities of this association several projects important for Ljubojno
were realized, including: reconstruction the “Mill”
of Pavle Nivishki; opening of digital club in Ljubojno; making DVD releases for Big City Island, and
others.
In 2006, he became president of the Local
Government of Ljubojno, when the water-system
supply was expanded, when the household garbage started to be collected from every home,
and when the two refuse damps in Ljubojno were
cleaned. Then, in 2008, he became a member of the
Board of Directors of the “Federation of Farmers of
Republic of Macedonia”, but he’s been a member
of this fecderation since its establishment in 2002,
while as of 2010 he’s been president of this important organization for the advancement of agriculture in the Republic of Macedonia.
Holders of PhD’s from Ljubojno are: Vasil
Gramatnikovski, Lazo Srbinovski, Spase Jovkovski,
Cveta Karapashovska-Tolеvski, Bozho Sherdenkovski and Nikola Jankulovski. In addition to the
aforementioned doctors, special place have the
following medical specialists in the Republic of
Macedonia and worldwide: Vasil Jovkovski, Boro
Sherdenkovski, Krste Nichovski, Peko Ralevski, Ljupcho Krstinovski, Paca Janevska (in Macedonia),
Blagoj Sekovski, Naum Karapashovski, Sterjo Kondovski (in the U.S.) and many others.
A number of other Ljubojno natives should
be mentioned since they were significant for their
social and other activities, including: Metodija Lembovski, Mijal Kichovski, Stevo Dzajkovski, Mihai Popovski, Stevo Tudzharovski, Petre Lubarovski, Kicho
and Josif Rajchovski, Fana and Vlade Manivilovski
(from Bistrica),Stojan Chulakovski (son of Kicho
Chulakovski), Krume Manivilovski (from Jabuka),
Petre Srbinovski, Ristosija Klunkovska, Mirjana
Popovska, Menka Karapashovska, Naum Jovkovski, Спиро Фотевски, Mihajlo Petkovski, as well
as the singing star Lambe Alebakovski, and others.
Professor Dr. Vasil Gramatnikovski was born
January 15, 1934 in the village of Ljubojno in Dolna

Prespa. He has finished Primary school in his native
place and High school in Bitola in 1956. That same
year he enrolled at the Faculty of Natural Sciences
and Mathematics, Group geography andcompleted his studies in 1960. In 1962 was elected an assistant in the Geographic Institute of the Faculty of
Natural Sciences and Mathematics. As an assistant
he graduated his studies in agricultural geography
at the Faculty of Philosophy in Ljubljana in 1968.
Then, with the approval of the teaching council,
he was holding teaching of the subject economic
geography, and in 1972 was appointed lecturer in
the subject general economic geography. In 1974he
became Ph.D. on the Geographic Institute of the
Faculty of Natural Sciences and Mathematics, entitled “Natural Geographical and Socio-economic
Processes in the Prespa Region as Factors which
Condition the Future Economic Development of
the Valley.” In 1975 was elected Assistant Professor
in general economic geography. In the title of associate professor was elected in 1980, and the title of
full professor in 1985. His scientific and professional orientation is economic geography in which he
approved his knowledgement a number of study
tours in other countries.
Of the total published 74 papers, 5 are published in other countries. The results of the research activity presented in numerous conferences
in the Republic. Macedonia and in other countries.
His teaching and scientific activity complements
with a social activity. Among other things, he was
dean of the Faculty of Geographical and two terms
was chief of the Geographic Institute. For his activity he has received the Order of Labour with golden
wreath.
Professor Dr. Lazar Srbinovski is a doctor of
sciences and one of the founders of the Cardiology
Clinic on the Medicine Faculty in Skopje and doyen
of the Macedonian Cardiology.
He was born on 25th March 1933 in Ljubojno, Dolna Prespa.Elementary and secondary school
completed in Bitola. In the
school year 1955/56 he enrolled a full time studies at
the Faculty of Medicine in
Skopje and graduated in
1961.
His first employment
is a doctor had been in the
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запишал како редовен студент на Медицинскиот
факултет во Скопје и дипломирал во 1961 година.
Како лекар првпат се вработил во Медицинскиот центар во Охрид. Во 1964 година започнува со работа на Интерната клиника при Медицинскиот факултет во Скопје, аспецијализација
по Интерна медицина завршува во 1968 година.
Во 1972 година бил на стручно усовршување во
единиците за Интензивна коронарна нега во Белград, Загреб и Љубљана, а во 1973 година ја вовел и организирал Првата коронарна единица во
Република Македонија.
Во текот на 1974 година па сė до 1976 година
бил на стручно усовршување и супспецијализација по кардиологија во траење од две години во
„THORAX CENTRUM” на Универзитетот во Ротердам - Холандија.
Проф. д-р Лазар Србиновски по завршената едукација во земјата и странство се оформува како познат и афирмиран кардиолог на проблемите на ургентната медицина и ургентната
кардиологија. Особен интерес посветува на интензивното лекување на болните со коронарна артериска болест на срцето, откривањето,
дијагностицирањето и лекувањето на акутниот
инфаркт на миокардот, примена на електрошок
терапија, како и електростимулација на срцето.
Во 1973 година ја вовел и практично ја применил
привремената и трајната електростимулација на
срцето и извршил имплантација на пејсмејкер на
првиот пациент во Република Македонија. Тој
има успешно имплантирани пејсмејкери на повеќе од 1600 пациенти.
Како раководител на Клиниката за кардиологија воспостави богата научно-стручна и едукативна соработка со голем број познати кардиолошки институции на просторите на поранешна
Југославија и во странство, Софија, Хјустон, Ротердам, Нирнберг со што се овозможи едукација
на лекарскиот кадар на Клиниката за кардиологија и афирмација на македонската кардиологија.
Проф. д-р Лазар Србиновски долго време
бил управник на Одделот за кардиологија и постдипломски студии. Тој бил ментор на многу студентски дела, 12 магистерски труда и 11 научни
тези кои беа успешно завршени и нивните автори се познати имињаод областа на медицината.
Проф.д-р Никола Јанкуловски e роден 1958
година во Ресен, но неговите семејни корени се
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од познатата љубанска фамилија Јанкуловци. Завршил Медицински факултет и во 1985 година се
вработил на Клиниката за дигестивна хирургија.
Во 1988 година е избран за помлад асистент, а во
1991 година е избран за асистент. Во 2002 година
на Медицинскиот факултет во Скопје ја одбранил докторската дисертација под наслов „Процена на имунокомпетенцијата кај билијарната
опструкција и улогата на билијарната дренажа
врз прогнозата на болеста“, а во 2004 година е
избран за доцент по предметот хирургија. Од
2007 до 2009 година бил директор на Универзитетската клиника за дигестиван хирургија. Од 1
април 2009 година ја извршува функцијата декан
на Медицинскиот факултет во Скопје.
Во меѓувреме реализирал повеќе студиски
престои на универзитетски клиники во Србија,
Швајцарија, Германија, Италија, Австрија и Велика Британија. Активно учествувал во работата на
комисиите и одборите при Лекарската комора
на Република Македонија, Медицинскиот факултет и Универзитетот „Св Кирил и Методиј“. Објавил околу стотина трудови и учествувал на бројни конгреси, симпозиуми, семинари и повеќе
меѓународни проекти.
Проф. д-р. Цвета Карапашовска-Толевска e
родена во селото Љубојно во1945 година, каде
и завршила основно училиште, а гимназија завршила во Битола во 1964/65 година. Истата година се запишала на Медицинскиот факултет во
Скопје, каде дипломирала во 1970 година.
Во 1972 година се вработила на Институтот
за радиотерапија и онкологија во Скопје, а во
1978 година положила специјалистички испит по
радиологија. Потоа, во 1985/86 година била на
супспецијализација во болницата „Хенри Форд“(Henry Ford Hospital) во Детроит, САД.
Во 1991 година ја одбранила докторската
дисертација од областа на малигните тумури
на централниот нервен систем на тема: „Хиперфракционирана радиотерапија и хемотерапија
со BCNU кај малигните супратенторијални астроцитоми“. Следната година била избрана за доцент по предметот радиотерапија и онкологија,
во 1997 година беше избрана за вонреден професор, а во 2002 година за редовен професор по
истиот предмет на Медицинскиот факултет во
Скопје.
Во еден период (1999/2000 година) била
директор на Институтот за радиотерапија и он-
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Medical center in Ohrid. In 1964 he started working in the Internal Clinic on the Faculty of Medicine
-Skopje.He specialized Internal medicine in 1968. In
1972 he attended professional specialisation in the
Units of Intensive coronary care in Belgrade, Zagreb and Ljubljana, and in 1973 he established and
organized the first coronary unit in R.Macedonia.
In the period of 1974-1976 he attended professional specialization and sub-specialisation for
Cardiology in “THORAX CENTRUM” on the University of Rotherdam-Holland.
Prof. Dr. Lazar Srbinovski after completing
his education has become eminent and affirmated
cardiologist in the field of urgent medicine and urgent cardiology. He dedicated special interest to
intensive treatment of persons with coronary artery disease, detection, diagnosis and treatment
of acute myocardial infarction, applying of electro-shock therapy, as well as electrical stimulation
of the hearth.
In 1973 he introduced and practically applied
the temporary and permanent electrical stmulation
of the heart and implantated a pace maker on his
first patient in Macedonia. So far he has successfully implanted pace makers on over 1600 patients.
For the first time he had made successful defibrillation and cardioversion, and since then this method
has become a routine method in treatment of arhytmias in Macedonia.
As a manager of the Cardiology clinic he has
established professional, scientific and educational
cooperation with a large number of eminent cardiology institutions in the areas of former Yugoslavia
and abroad as in Sofia, Houston, Rotherdam, Nurnberg which gave opportunities for better education for the medical staff of the Cardiology clinic
and affirmation of the Macedonian cardiology.
Prof. Dr. Lazar Srbinovskifor a long time was a
warden of the cardiology classess and postgraduate studies.He has been a mentor of many student
works, 12 magistry works
and 11 scientific dissertations which were successfully completed and their
authors are famous medical
proffesionals.
Professor Dr. Nikola
Jankulovski was born in
1958 in Resen, but his family roots are from the fa-

mous ljubanska family Jankulovci. He Graduated
from the Faculty of Medicine and joined the Clinic
for digestive surgery in 1985. In 1988 he was elected in the junior assistant, and in 1991 assistant. In
2002 the Faculty at the Medical Faculty defended
his PhD thesis entitled “Assessment Imunocompetition with Biliary Obstruction and the Role of Biliary Drainage on Prognosis of the Disease,” then in
2004 he was elected Assistant Professor in Surgery.
From 2007 -2009 he was Director of the University
Clinic for Digestivan Surgery. From April, 1, .2009
his is the Dean of the Medical Faculty.
Meanwhile, he realized several study visits to
the university clinics in Serbia, Switzerland, Germany, Italy, Austria and UK. He actively participated in
the work of committees and boards at the Medical
Chamber of RM, Medical Faculty and the University
of “St. Cyril and Methodij”. He has published over a
hundred papers and participated in numerous congresses, symposiums, seminars and more international projects
Prosessor Dr. Tsveta
Karapashovska - Tolevska was born in Ljubojno in
1945, where she finishedPrimary school and the High
school in Bitola in 1964/65.
That same year she enrolled
at the Faculty of Medicinein
Skopje where she graduated in 1970.
In 1972 she was employed at the Institute of
Radiology and Oncology in Skopje, and in 1978
passed the specialization exam in Radiology. Then,
in the period of 1985/86 she was on sub-specialization in the Henry Ford Hospital in Detroit, USA.
At one time (1999/2000) she was director of
the Institute for Radiotherapy and Oncology, and in
2010 he retired as a full professor at the Faculty of
Medicine in Skopje.
In 1991 she defended his doctoral dissertation
in the field of malignant tumors of the central nervous system on the topic: “HiperfrachcionatedRadiotherapy and Chemotherapy with BCNU in Malignant SupratentorialAstrocytomas” .. The following
year she was elected Assistant Professor in Radiology and Oncology, and in 1997 she was elected associate professor, while in 2002 a full professor for
the same subject at the Medical Faculty in Skopje.
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кологија, а во 2010 година се пензионирала како
редовен професор на Медицинскиот факултет
во Скопје.
Учествувала на многубројни симпозиуми и
конгреси од областа на онкологијата во татковината и во светот (Париз, Виена, Мадрид, Милано,
Берлин, Тел Авив, Рио де Жанеиро, Пекинг). Била
член на повеќе регионални и европски здруженија (BUON, ESTRO, ESMO).
Таа е автор и коавтор на повеќе од стотина стручни и научни публикации во домашни и
странски стручни списанија и добитник е на бројни признанија.
Д-р Спасе Јовковски е роден 1948 година во
село Љубојно, а основно и средно образование
завршил во Скопје. Студирал на Медицинскиот
факултет во Скопје каде и завршил во 1973 година, а потоа една година бил во Одделот за хирургија во Општата болница, „Bromsgrowe“, во
Велика Британија.
Во периодот од 1975 до 1979 година специјализирал на Одделот за неврохирургија на Медицинскиот факултет во Скопје и Неврохируршкиот департмент на Медицинскиот факултет во
Белград, потоа станал специјалист по неврохирургија на Одделот за неврохирургија во Скопје.
Во 1990 година се стекнал со титулата доктор на науки на Медицинскиот факултет во
Скопје на тема: „Прогнозата на исходот од кома
пациентите поради голема повреда на главата математичкиот модел“.
Од 1983 до 1991 година, меѓу другото, бил
шеф на амбулантата на Одделението за неврохирургија; шеф на Одделот за невротрауматологија на Одделот за неврохирургија на Клинички
центар; потоа бил асистент-професор по хирургија и претседател на Општа хирургија на Медицинскиот факултет.
Тој е член на Редакцискиот совет на „Македонскиот медицински преглед“; уредник и
одговорен уредник на списанието „Vox Medici
(„Глас на докторите“) на Лекарската комора на
Македонија; член на Европската асоцијација за
траума и итна хирургија во Осло и соработник на
Меѓународниот колеџ на хирурзи во Чикаго. Тој
е претседател на Авто-мото сојузот на Македонија (АМСМ) и претседавач на Федерацијата за
меѓународен автомобилизам (ФИА) за Регионот
1 (Европа, Среден Исток и Африка), која организира натпревари за Формула 1.
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Д-р Спасе Јовковски е актуелен професор
по хирургија и неврохирургија на Медицинскиот
факултет во Скопје; шеф на Одделот за неврохирургија на Клиничкиот центар.
Проф. д-р Бисерка Јовковска-Ќаева е ќерка
на Јовко Јовковски и е родена во Ресен во 1953 година. Се школувала во Скопје каде завршила и медицински факултет. За вонреден професор е избрана во 2002 година. Нејзин посебен предмет на
интгерес се болестите на плеврата и превларниот
излив, област која е и нејзината докторска десертација. Остварила повеќекратни научно-стручни
престои во земјата и во странство и презентирала
бројни трудови од својата област. Автор и коавтор е на поголем број научни трудови, учебници и
друга медицинска литература.
Исто така, и голем број љубански зетовци и
снаи биле на видни места и заслужуваат да бидат
споменати овде, мегу другите ќе ги споменеме:
Стевче Павлевски - правобранител на Република
Македонија, Михајло Толевски - министер, Нада
Николовска - претседател на Сојузот по македонски јазик на Република Македонија, потоа д-р Евдокија Грковска, д-р Стојанка Лубаровска, Рада
Граматникова, Лилјана Јовковска, Маригуда Петковскаи други, а од зетовците да ги споменеме:
Цане Поповски, Блаже Димитровски, Бранко Мирчевски, Власто Ѓорѓевиќ, Борис Обедниковски,
Јорго Проја, Сотир Цивкаровскии многу други.
Посебно место треба да им се дадена семејствата кои останаа да живеат во Љубојно и
кои ја делат заедничката животна судбина. Тие,
во исто време претставуваат еден вид чувари
на минатото и сегашноста на Љубојно, а тоа се:
семејството на Борис Томулевски, кое долги години го има „Љубојно промет“ на Полена и летните бифиња кај Шерденковски, на Штабот и на
Маркова Нога, во Долно Дупени, како и конакот
„Стара чешма“, сопственост на Славе Станковски
и ЉилаНастовска. Исто така, семејствата кои постојано живеат во Љубојно: Танчевци, Николовци,
Јаневци, Кичовци, Мартиновци, Србиновци, Нивички, Секуловци, Јанкуловци, Кондовци, Калевци, Томулевци, Алабаковци, Грковци, Лембовци,
Денкин, Паспаловци, Петревци, Фотевци, Лубаровци, потоа семејства кои потекнуваат од други
места: Џајковци од Брајчино, Китан од Мала Преспа, Кољачковци од Герман, Јовановци од Дебарца,Тодоровци од Кочани, Трајковци од Куманово,
Радевци од Демир Хисар, Капетановци од Маловишта, Кузмановци од Демир Хисар и други,имаат посебно место во историјата на Љубојно.
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She has participated in numerous symposia
and congresses in the field of oncology at home
and around the world (Paris, Vienna, Madrid, Milan,
Berlin, Tel Aviv, Rio de Janeiro, Beijing).
She is the author and co-author of over a hundred professional and scientific publications in domestic and foreign professional journals and won
numerous awards.
Professor Dr. Spase
Jovkovski was born in 1948
in Ljubojno, and he finished
primary and secondary education in Skopje. He finishwd medical studies at
the Faculty of Medicine in
Skopje in 1973, and thenwas
a year in the Department of
Surgery in General Hospital,
Bromsgrowe, in the UK.
From 1975-1979 specialized in the Department
of Neurosurgery at the Medical Faculty in Skopje,
and the neurosurgical department of the Faculty of
Medicine in Belgrade, then became a specialist in
neurosurgery in the Department of Neurosurgery
in Skopje.
In 1990 obtained a PhD at the Medical Faculty
with the topic: «The Prognosis of the Outcome of
Coma Patients Due to Major Head Injury - a Mathematical Model.»
From 1983-1991, among other things, he became head of the Emergency Department of Neurosurgery; chief of neurotraumatology Department of Neurosurgery, Clinical Centre; an assistant
professor of surgery, and head of general surgery
at the Medical Faculty.
He is a member of the Editorial Board of «Medical Examination»; editor and editor-in-chief of the
magazine “Vox Medici” of the Doctors’ Chamber;
member of the European Association for Trauma
and Emergency Surgery (Oslo) and Fellow of the International College Surgeons (Chicago).He is president of the Auto-Moto Association of Macedonia
(AMSM and chairman of the FIA (Federation of International Automobiles) for the Region 1 (Europe,
Middle East and Africa), which organizes races with
Formula 1.
Spase Jovkovski is a current professor of surgery and neurosurgery at the Medical Faculty in
Skopje; chief of the Department of Neurosurgery
Clinic.

Prof. Dr. Biserka Jovkovska - Khaeva, born in
Resen in 1953, is the daughter of Jovko Jovkovski. She
was educated in Skopje,
where she graduated from
the Medical Faculty. She
was elected Associate Professor in 2002. Her specialty
is the diseases of the pleura
and pleural discharge; the
study of her doctoral thesis. She’s been on several
scientific and professional trips and has presented
numerous works in her field. She is an author and
co-author of many scientific papers, textbooks and
other medical literature.
Also many Ljubojno son and daughters-in-law
hold high positions and deserve to be mentioned,
among others: Stevche Pavlevski, attorney in the
Republic of Macedonia, Mihajlo Tolеvski, Minister,
Nada Nikolovska, President of the Association of
Macedonian language of the Republic of Macedonia, Dr. Evdokija Grkovska, Dr. Stojanka Lubarovska,
Rada Gramatnikova, Liliana Jovkovska, Mariguda
Petkovska then Tsane Popovski, BlazeDimitrovski,
BrankoMirchevski, Vlasta Dzhordzhevich, Boris
Obednikovski, Jorgo Proja, Sotir Civkаrovskiand
many others.
It should be specially mentioned the families
that remained living in Ljubojno, and which share
common environmental fate. They, at the same
time represent a kind of guards of the past and
present of Ljubojno, such as:: family of Boris Tomulevski that long years has “Ljubojno Trade” and
summer restaurants in Sherdenkovskи house,in
“Shtabot” and on Matkova Noga in Dolno Dupeni,
as well as the family ofSlave Stankovski and Ljila
Nastovska owners of the national restaurant “Old
Fountain”. Also, the families constantly living in
Ljubojno, such as: Tanchevci, Nikolovci, Janevci,
Kichovc,i Martinovci, Srbinovci, Nivichki, Sekulovci,
Jankulovci, Kondovci, Kalevci, Tomulevci, Alebakovci, Grkovci, Lembovci, Denkin, Paspalovci, Petrevci,
Fotevci, Lubarovci then families who come from
other places: Dzhajkovci from Brajcino, Kitan from
Mala Prespa, Koljachkovci, from German, Jovanovci from Debarca, Todorovci from Kocani, Trajkovci
from Kumanovo, Radevci from Demir Hisar, Kapetanovski from Malovishta Kuzmanovci from Demir
Hisar and others have a special place in the history
of Ljubojno.
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LITERATURNI OSTVARUVAWA

B

ројот на литературните дејци од Љубојно кои објавиле свои дела, исто така,
е голем, меѓу нив познати се следните
љубанци: Богоја Ничевски, Наум Манивиловски-Преспански, Методија Фотев, Стојан
Лембо, Славе Николовски-Катин, Јосиф Грежловски-Гандето, Константин Дораковски, Бошко
Рајчовски-Пелистерски, Цвета Карапашовска
- Толовска, Спасе Јовковски, Љуба Димовска,
Лилјана Оливсро,Жаклина Петревска- Робертс,
Бранко Ристовски, Слободан Рајчовски, а след-

Вечниот дом и споменикот на Наум
The lastresting place and the memorial stone of Naum
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ните љубанци кои објавиле поетски остварувања
се: Васил Јанкуловски, Стојан Лембовски, Васил
Грежловски, Васил Јовковски, Владо Пашариковски, Владо Јанковски, Менка Карапашовска,
Славица Петреска-Диневска и други
Богоја Ничевски епрвиот љубанец кој објавил свои дела и кој широко ги отворил вратите
на многумина од Љубојно и Долна Преспа да се
занимаваат со пишување и да станат познати и
признати автори во Македонија и пошироко.
Во педесеттите години ги објавил своите дела:
„Еден заборавен живот“ и „На брегот на реката
Охајо“.
Наум Манивиловски-Преспански е еден од
првите поети во Македонија кај заедно со Петре
Андреевски, Јован Котевски и други во својата
поезија изразувал силни чувства кон родната
земја. Тој пишувал за љубената, за Љубојно, за
Преспа, за животот во Скопје и со специфичен
здив и боја на оваа наша убавина, но и тага. За
жал, тој се самоубил уште млад кога ги пишувал
текстовите во „Нова Македонија“.
Наум Манивилов - Баљко, како обично го
знаат во Љубојно беше роден во 1934 година во
Љубојно, а почина на 8 октомври 1961 година. Заврши гимназија, а работеше во весникот „Млад
борец“. Член на друштвото на писателите стана
во 1960 година. Тој е автор на стихозбирките
„Преспа“ (1961) и „Ноќен патникЌ (1963). Избор од неговата поезија е објавен и е уреден од
Слободан МицковиЌ кој исто така го напиша и
предговорот.
Неговиот споменик во Љубојно остана вечно да се сеќаваме на неговата младост, неговата
поезија и неговиот лик.
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LITERARY ACCOMPLISHMENTS

I

n addition, there are a large number of literary figures from Ljubojno including those who
have published their works, such as: Bogoja
Nichevski, Naum Manivilovski - Prespanski,
Metodija Fotev, Stojan Lembo, Slave Nikolovski-Katin, Josif Grezhlovski - Gandeto, Konstantin Dorakovski,Boshko Rajchovski-Pelisterski, Cveta Karapashovska - Tolovska, Spase Jovkovski, Ljuba
Dimovska, Liliana Olivero, Zhaklina Petreska - Roberts, Branko Ristovski, Slobodan Rajchovski, while
the following Ljubojno-born figures have published

their poems: Vasil Jankulovski, Stojan Lembovski,
Vasil Jovkovski, Vasil Grezhlovski, Vlado Pasharikovski, Vlado Jankovski, Menka Karapashovska,
Slavica Petreska-Dinevska,
Bogoja Nichevski was the first Ljubojno native
who published his works and opened the doors
wide for many people from Ljubojno and Dolna
Prespa to engage in writing and become known
and recognized authors in Macedonia and abroad.
In the ‘50s he published his works: “A Forgotten
Life” and “At the Shore of the Ohio River”.

Ресторанот „Стара Чешма“ / “Stara Chesma” restourant
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Мето (Методија) Фотев е роден на 14 март
1932 година во Љубојно.
Завршил Учителска школа
во Битола, а работел како
уредник во Македонското
радио и телевизија. Член
на Друштвото на писателите е од 1957 година.
Тој е значајна личност
во македонската литература. Неговиот богат
литературен опус, во кој, меѓу другото, ја третира и иселеничката судбина на печалбарите од
езерската земја, Македонија, претставува дел од
македонската литературна книжнина и прилог
кон севкупните вредности на пишаниот збор. Со
своите литературни остварувања, тој си обезбеди посебно место меѓу македонската писателска
фела, а како потомок на печалбар и со своите
дела за раселените по светот е омилен меѓу читателите во македонската дијаспора.
Методија Фотев е автор на неколку романи
меѓу кои: „Потомците на кат“ (1966), (преведен
и на српски јазик). Со овој роман Мето Фотев го

достигна врвот на својот успех и се вброи меѓу
значајните, познати и признати романсиери во
Македонија, за што ја доби наградата „11 Октомври“. Во овој романтој вклучи уште една земја
која се вика Долна Долина, под кое име го препознаваме крајезерскиот селски рај на Преспа.
Втор роман му е „Селани и војници“(1969)
(преведен и на српски јазик), кој е еден вид продолжение на романот „Потомците на кат“ со
кој ги потврдува раскажувачките квалитети, ја
продолжува линијата на неговиот растеж и го
зацврстува неговото име меѓу првите прозаисти
во Македонија, за што ја добива наградата „13
Ноември“.
Романот „Големите скитачи“(1970), (преведен и на албански и на англиски јазик) е напишан
пред романите „Потомците на кат“ и „Селани и
војници“, а е објавен по нив. Во основата на ова
дело е проблемот на печалбарството, кое му ја
пустоши душата на селото, оставајќи го без радоста на живеењето. Пеколно и мачно минува
детството при татко - но без татко и младоста
на жената при маж - но без маж. Тоа е основа на
траумата на луѓето во оваа книга.

Улицата на Методија Фотев / The street of Metodija Fotev
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Naum Manivilovski-Prespanski is one of the
first poets in Macedonia who, along with Petre
Andreevski, Jovan Kotevski and others, expressed
strong feelings for his homeland in his poetry. He
wrote about his beloved Ljubojno, Prespa, life in
Skopje, with a specific flavour and colour of this
beauty of ours, but also about sadness. Unfortunately he killed himself when he was still young,
when he wrote texts for “Nova Makedonija”.
Naum Manivilov - Baljko, at he is known I Ljubojno, was born 1934 in Ljubojno, and died on October 8th 1961. He finished High school and worked in
the newspaper ”Mlad borec”. He became a member of the Macedonian Writers, Association in 1960.
He is an author of the following books of poetry:
“Prespa” (1961) and “Night traveler” (1963). A selection of his potrey has been published and edited
by Slobodan Mickovich who also wrote the preface.
A monument was built in Ljubojno as a lasting
memory of his youth, his poetry and his character.
Meto (Metodija) Fotev was born on March
14th 1932 in Ljubojno. He finished Techers College

in Bitola and worked as an editor with Macedonian Radio and Television. Member of Macedonian
Whriters Association is since 1957.
He isan important figure in Macedonian literature. His rich literary works, which, among other
things, deal with the fate of the emigrant migrant
workers from Macedonia, a country of lakes, is part
of the Macedonian literary treasure and contributes to the overall value of the written word. With
his literary achievements he has secured a special
place in Macedonian literature, being a descendant of a migrant worker and his writing for the displaced in the world, is a favourite among readers in
the Macedonian diaspora.
Metodija Fotev is the author of the novel “Descendants on the floor”(1966) (translated in Serbian). Meto Fotev reached his climax with this novel
and became one of the significant, renowned and
acclaimed novelists in Macedonia, for which he
won the “October 11” national award. In this novel
he mentioned another country called “Dolna Dolina” (Lower Valley), under which name we recognize the rural, lake haven of Prespa.
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Во четвртиот роман „Неплодна вода“
(1978), Мето Фотев успева длабоко да проникне
во душата на човекот како во неговата колективна, така и во индивидуалната психологија. Затоа,
со право се вели дека Мето Фотев, или како еден
мој пријател го нарече „струшки скопјанец од
Љубојно”, е автор за кого романот претставува
огромно искушение, но во исто време излив на
чувства, познавање на приликите, различните карактери, за што тој има изразито раскажувачки
способности.
Петтиот роман на писателот Мето (Методија) Фотев, кој е еден од доајените на македонското Друштво на писатели,е „Вивариум“(2010).
Овој роман содржи пет дела со елементи на
проза и есеи во кои авторот го користисвоето
богато и креативно искуство. За романот „Вивариум“ писателот Мето Фотев ја доби наградата„Дијалог”.
Стојан Лембо е автор на монографијата
„Љубојно - љубов моја“ (1996). Тоа е книга напишана со многу љубов кон родното село, кон
своите љубанци, кон сè она што него го поврзуваше со Љубојно. Таа е монографија за минатото
и сегашноста на Љубојно која претставува значаен прилог за македонската научна мисла и значајно литературно остварување.
Славе Николовски - Катин е познат на македонската и на меѓународната јавност по неговите бројни публикации, новинарски и научни
трудови кои се посветени, главно, на животот на
Македонците во светот, но и на низа други аспекти поврзани со дијаспората, како и со културата, литературата, јазикот, историјата, журналистиката и религијата.Тоје автор на 45 публикации
кои можат да се видат и прочитаат на неговата
веб-страница www.slavekatin.com.
Во неговиот богат творечки опус од првото
негово дело„Англиско-македонски лимнолошки лексикон“ (1986), до
денес, посебно внимание
заслужуваат следните негови дела: „Македонците
во САД и Канада“ (на македонски и англиски јазик)
(2002),
„Македонските
православни цркви во Австралија, Канада и САД“
(1990), „Македонски холокауст“ (1991), „Македон-
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скиот иселенички печат“ (1993),„Илинден 19032003 и македонските иселеници“, (1998), како и
делата „Во чест на свети Кирил и свети Методиј“,
(1994), „Поетски иселенички меридијани“ (1995),
„Библиски речник“ (1997), „Придонесот на Македонија во светската цивилизација“ (2004), „Од
Панонија до Егеј“ (2007), „Ореолот на Дева Марија и Света Богородица Сливничка во Преспа“
(2007), (на македонски јазик, а во коавторство
со академик д-р Антоније Шкокљев-Дончо, проф.
д-р Вера Стојчевска-Антиќ, проф. д-р Петко Златески и Фиданка Танаскова).
Славе Катин, исто така, е автор на делата за
големите македонски донатори од дијаспората:
„Атанас Близнаков“ (2000/2013), „Петар Стаматов“ (2010) и „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ (2012),
потоа на монографиите: „Андреа Бранов“ од
Мелбурн (2001), „Семејството Јановски“ од Торонто (2002), „Светле (Стив) Стамевски“ од Детроит (2005), „Георги Томов“ од Њујорк (2007),
„Бошко Рајчовски-Пелистерски“ од Флорида
(2008) и „Митрополитот Кирил“ (2007) (на македонски и англиски јазик). Исто така, тој е познат
со лексикографските изданија: „Англиско-македонски биотехнички речник“(1994), речниците
во слики за деца: „Ајде да учиме македонски,
англиски француски, германски, турски, албански, влашки и ромски“ (1997/1998), како и со преводот на романот „Александар Македонски“
(1988), (од англиски на македонски јазик) од Урлих Вилкен.
Славе Катин е добитник на престижната награда „Крсте Петков Мисирков“ на Здружението на новинарите од Македонија од областа на
журналистиката.
Кон публицистиката на Славе Катин ќе го
дополниме и творештвото на неговата сопруга,
Нада Николовска-Катин, љубанска снаа, која е
автор на 8 учебници по македонски јазик, на 5
училишни книги, 5 граматики за македонскиот јазик и десетина дидактички помагала, кои се значаен прилог и придонес за учениците во осумгодишното образование во Република Македонија
и за Македончињата ширум светот.
Јосиф Грежловски - Гандето е македонски
интелектуалец кој свил гнездо во Јужна Флори
да. Освен со литература се занимава и со поезија, како и со истражување на македонската историја. Пишува на македонски и на англиски јазик
и е еден од најплодните македонски писатели во
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His second novel “Peasants and Soldiers”(1969) (translated in Serbian) is a sequel to
“The Descendants on the Floor” that confirms his
narrative quality and growth. It strengthens his
name among the first prose writers in Macedonia,
for which he received the award “13th November”.
The novel titled “Big Wanderers”(1970) (translated both in Albanian and English), was written before the novel “The Descendantson the Floor” and
“Peasants and Soldiers” but it was published after
them. At the core of this work is the problem of migrant workers going abroad to earn a living, devastating the soul of the village; leaving it without
the joy of life. It is a hellishly painful childhood for a
child to have a father - but have to live without him,
and for a young woman to have a husband - but live
without him. The basis of this book is the trauma of
the people featured in it.
In his fourth novel Barren Water, 1978, Meto
Fotev managed to penetrate deep into the soul of
man, both in their collective and individual psychology. Therefore it is rightly said that Meto Fotev, or
as a friend of mine called him, “Skopje fellow from

Struga, born in Ljubojno”, is an author to whom the
novel is a great temptation, but at the same time a
burst of feelings, knowledge of circumstances and
different characters, for which he’s demonstrated
his distinctive narrative abilities.
The fifth novel of Методија (Meto) Fotev,
who is one of the doyens of the Macedonian Writers’ Association, is named “Vivarium”(2010). This
novel contains five parts with elements of fiction
and essays in which the author uses his extensive
creative experience. For the novel “Vivarium”, the
writer Meto Foteva received the prize “Dialogue”.
Stojan Lambо is the author of the greatest and
the most important book about our native place
“Ljubojno - my love”(1996). This book includes all
the date about the village and people of Ljubojno.
It is a monograph of the past and present for Ljubojno which represents a significant addition to the
Macedonian scientific thought and it is a significant
literary accomplishment.
Slave Nikolovski - Katin is known to Macedonians and the international public for his numerous
publications, journal and research papers that are
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дијаспората. Тој е вљубеник во љубанскиот говор, а
најомилена дисциплина му
е античката историја, особено македонските кралеви Филип и Александар.
Првото негово дело
„Разликите меѓу античките Македонци и античките Грци (Елини)“ (The
Differences between the
ancient Macedonians and
antiant Greeks (Hellens) го објави на англиски јазик во 2002 година. Исто така, на англиски јазик
во 2005 година го објави романот „Еден златен
зрак над карпата“, (One Golden Ray Uppon the
Rock), а во 2006 година го објави романот „Волците од Траперс Блаф“ (The Wolves of Trapper
Bluff),
На македонски јазик ја објави збирката
песни „Муабети“ (2003), романот „Виделото на
Спаса“(2004), поемата „Ко јагне“(2005), а рома-

ните „Сараф“(2009) и „Гробот на Росамарина“
ги објави во 2012 година.
Константин Дораковски не е познат само
по неговата дипломатска кариера, туку тој има
посебно место меѓу писателите во Македонија.
Иако живеел во Битола, Скопје и многу места во
светот, тој ги задржал посебните карактеристики на Љубојно. Затоа, во неговите дела најчесто
се претставени ликовите и настаните од Љубојно
и Преспанското Езеро. Тој е автор на театарскиот текст „Сусуленко“,(1972), кој беше поставен
во Драмскиот театар во Скопје. За жал, поради
пресметките со либерализмот претставата беше
забранета. Веројатно, таа претстава беше една,
ако не и прва забранета претстава во Република
Македонија. Исто така, по сценарио на Дораковски требаше да се снима ТВ-филм во МРТ за Стив
Наумов. За жал, и тоа сценарио не се оствари.
Конечно, во 1995 година Дораковски го
објави својот роман „Трите брега на душата“.
Овој роман наиде на добар прием, особено кај
Македонците во Австралија и Канада.

Куќата на Гандето / Gande‘s house
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Продавницата на „Љубојно промет“ / Тhe store of “Ljubojno Promet“

devoted mainly to the life of Macedonians all over
the world and many other aspects related to the
Diaspora, as well as to culture, literature, language,
history, journalism and religion. He is the author of
45 publications that can be found and read on his
website www.slavekatin.com.
In his rich literary work, starting with his first
work “English - Macedonian Limnological Dictionary”(1986), to date, the following books deserve
special attention: “The Macedonians in United
States and Canada” (Macedonian and English)
(2002), “The Macedonian Orthodox Churches in
Australia Canada and United States”(1990),”Macedonian Holocaust”(1991), “Macedonian Emigrant
Press”(1993), “Ilinden 1903-2003 and Macedonian
Emigrants” (1998), as well as the works “In Honor
of St. Cyril and Methodij” (1994), “Poetic Immigrant
Meridians”(1995), “Biblical Dictionary”(1997),
“The contribution of Macedonia to the world civilization”(2004), “From Pannonia to the Aegean
Sea”(2007),”The Auerole of the Virgin Mary and
the Monastery St. Virgin in Slivnica, Prespa”(2007),
(in Macedonian and coauthor with Academician Dr.
Antonije Shkokljev Doncho, Prof. Dr. Vera Stojcevska - Antich, Prof. Dr. Petko Zlateski and Fidanka
Tanaskova).
Slave Katin is also the author of the works of the
great donors in the Macedonian Diaspora: «Atanas

Bliznakoff»(2000/2013), “Peter Stamatoff”(2010)
and “George George Atanasoski”(2012), then monographs: “Andrea Branov” from Melbourne(2001),
“Family Janovski”, Toronto(2002), “Steve Stamevski”, Detroit (2005), “Georgi Tomov”, New
York(2007), “Boshko Rajchovski - Pelisterski”, Florida (2008), and “Metropolitan Kirill” (2007) ( Macedonian and English). He is also known with lexicographic works:”English-Macedonian biotecnical
Dictionary”(1994), picture dictionaries for children:
“Let’s learn Macedonian, English, French, German,
Turkish, Albanian, Vlach and Roma”(1997/1998)
and historical novel “Alexander the Great”(1988),
(from English to Macedonian) by Ulrich Vilken.
Slave Katin is the receiver of the prestigious
award “Krste Petkov Misirkov” from the Association of Journalists of Macedonia for his contribution to the field of journalism.
To the book publishing activity of Slave Katin, the work of his wife Nada Nikolovska-Katin, a
Ljubojno daughter-in-law, should be added. She is
an author of eight textbooks on the Macedonian
language, five other school books, five grammar
books of Macedonian language, and ten didactic
school aids. All of them are an important addition
and contribution to the pupils of the elementary
education in the Republic of Macedonia and for
Macedonian children worldwide.
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Бошко Рајчовски-Пелистерски е познат и
признат водител на радиопрограмата „Оро македонско“, потоа новинар и
поет во периодот од неговото заминување во САД
па до денес. Тој е прв член
на Друштвото на писателите на Македонија од иселениците. Автор е на три
стихозбирки и тоа: „Дамари“ (во коавторство
со Јосиф Грежловски-Гандето) (1968), „Блиски
сводови“(1973) и „Тој не се врати“(2000). За стихозбирката „Тој не се врати“, ја доби наградата
Македонска веда.
Цвета Карапашовска - Толевска, е доктор
по медицински науки и била доцент по предметот радиотерапија и онкологија на Медицински-

от Факултет во Скопје, но, исто така се занимава
со пишување литература, особено детска и ги
објавила стихозбирките „Одјава и завет“,(1998)
и „Кандилца“, (1999).
Исто така, љубанци ги имаат објавено
следните публикации: Спасе Јовковски ја
објавил книгата „Трауматска кома“ (1991); Љуба
Димовска, книгата „Петра“ (2010); Лилјана
Оливеро семејната монографијата „Нестивнати
бури“ (2011); Жаклина Петреска - Роберц
стихозбирката „Јужни ветрови“ (на англиски и
на македонски јазик), (1994); Бранко Ристовски,
книшката „Ефтим Ристов Грежлов“, (2009);
Слободан Рајчовски ја објавил стихозбирката
„Моето сенешто“, (2012). Јовко Јовковски
е автор на делото “Македонската златна
генерација и нејзините дела” (2006); а Бисерка
Јовковска Ќаева е коавтор на книгата: „Болести
на плеврата“ (2005)

Куќата во која е роден Бошко
The house in Ljubojno where Boshko was born

Бошко и Катин
Boshko i Katin

III дел

· љубонјно - љубов наша

SLAVÈ KATIN · IN LJUBOJNO ON ILINDEN

Josif Grezhlovski - Gandeto is a Macedonian
intellectual who has built his nest in south Florida.
In addition to literature, he writes poetry, as well
as researching Macedonian history. He writes both
in Macedonian and English and is one of the most
productive Macedonian writers in the Diaspora. He
loves the Ljubojno dialect and his most favourite
discipline is ancient history, specifically of the Macedonian kings Philip and Alexander.
His first work, “The Differences Between Ancient Macedonians and the Ancient Greeks (Hellenes)” was published in English (2002). In 2005 he
published the novel “A golden beam over the rock”,
also in English, and in 2006 the novel “Wolves Trapper Bluff”.
He published his collection of poems “Chats”
(2003), in Macedonian; the novel “The sight of Spasa”(2004), the poem “Like a lamb” (2005), and the
novels “Saraph” (2009), and “Tomb of Rosamarina” (2012).
Konstantin Dorakovski is not only known for
his diplomatic career, but also he has a special place
among the writers in Macedonia. Although he lived
in Bitola, Skopje and many places in the world, he retained a special feature Ljubojno. Therefore, usually the characters and events of Ljubojno and Prespa
Lake are present in his works. He is the author of
the theatar text “Susulenko”, (1972), which was
erected in Skopje Drama Theatre. Unfortunately,
due to calculations with the liberalism the play was
banned. That performance was probably one of, if
not the first banned performance in the Republic of
Macedonia. Also, Dorakovski had a script for a TV
filling in MRT for Stiv Naumov. Unfortunately, this
scenario did not fulfieled.
Finally Dorakovski published his novel «The
Three Sides of the Soul»(1995). This novel has a
good reception, especially by the Macedonians in
Australia and Canada.
Boshko Rajchovski - Pelisterski is a known and
recognized presenter on the radio program “Macedonian Dance” (Oro Makedonsko), a journalist
and poet since his departure to the United States
to date. He is the first member of the Macedonian Writers’ Association of Immigrants. He is the
author of three collections: “Pulse” (co-authored
with Josif Grezhlovski-Gandeto)(1968); “Close Arcades”, (1973); and “He didn’t come back” (2000).
His collection of poems titled “He did not come
back” won the award “Macedonian lightning”.

Куќата на Алабаковци
The Alabakovski‘s house

Tsveta Karapashovska - Tolevskа, doctor of
medical sciences and she was Assistant Professor in
Radiotherapy and Oncology at the Medical Faculty
in Skopje, also writes literature, especially children
and has published poetry collections “Unsubscribe
and Testament” (1998) and “Lighteners” (1999).
Some of the people from Ljubojno have also
published the following books: Spave Jovkovski
published “Traumatic Coma” (1991); Ljuba Dimovska”Petra” ((2010); Liljiana Oliverothe family
monograph “UnstopedStorms” (2011); Jacqueline Petreska-Roberts collection of poems “South
winds” (English and Macedonian), (1994); Branko
Ristovski booklet“Eftim Ristov Grezhlov” (2009);
while Slobodan Rajchovski published his poetry
book, “My Everethings,” (2012); Jovko Jovkovski
is author of the book “The Macedonian Golden
Generation and their Аchievements”, (2006), while
Biserka Jovkovska Kjaeva is coauthor of the book
„Diseases of the pleura “ (2005).
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ISELENICITE OD QUBOJNO

V

о Македонија христијанството почнало
да се проповеда уште во времето на светите апостоли. За ширење на христијанството светиот апостол Павле извршил
повеќе благовеснички патувања, во текот на коишто тој го проповедал Христовото Слово. Потоа, христијанството нагло почнало да зема замав кога римскиот цар Константин Велики во 313
година го прифатил за државна религија и така
им дал можност на христијаните слободно да ја
исповедаат и да ја проповедаат својата вера. Од
тоа време се познати епископските седишта во
Солун, Стоби, Скупи, Астибо и Хераклеја.
Тоа зборува дека и во Преспа христијанството
датира од тие далечни времиња. Затоа на Преспа
и на нејзината историја посебен белег и дава
нејзиното богатство во културно-историски
споменици уште во времето кога таа била
староримска крстосница и прва престолнина на
цар Самуил. Тоа се потврдува со изградбата на
црквите и манастирите градени во времето на
свети Климент и свети Наум Охридски во IX и X
век и во времето на Самуиловото Царство во X
и XI век.
Населението од Преспа, а особено љубанци
се верници и страсни приврзаници на христијанската - православна вера. Затоа, уште од дамнина започнале да градат цркви и манастири, кои
служеле и служат како најмасовни собиралишта
на национално и верско обединување. Таквата
љубов кон верата, кон нацијата, кон сопствената
црква и кон Македонија, љубанци заедно со другите Македонци од етничка Македонија ја продолжиле и на новите простори низ светот. Така,
со доселувањето во новите средини Македонците станале едни од најактивните луѓе и почнале
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да градат цркви низ целиот свет, односно онаму
каде што се доселиле.
Познато е дека за жителите на Љубојно и на
цела Преспа печалбарството е стара традиција.
Тоа како феномен се појавило уште при крајот
на минатиот век. Меѓутоа, овие миграциони процеси што ја зафатија цела Преспа во педесеттите
години од овој современ век, не го поштедија
ни убавото Љубојно, од каде што голем број семејства се преселија во други градови на Македонија, потоа во САД и Канада и во Австралија,
во Европската унија и некои други земји.
Печалбарството како „стар занает“ од Македонија, а со тоа и од Љубојно започнало уште
во XIX век. Одењето на гурбет во прекуморските
земји, се интензивирало пред и по Илинденското
востание, меѓу двете светски војни и особено по
Втората светска војна. Затоа, со право се вели
дека љубанци биле едни од првите од Македонија кои свиле нови гнезда по светот и се едни од
најбројните Преспанци во дијаспората.
Според податоците на Стојан Лембо во книгата „Љубојно - љубов наша“, во чија чест го доби
името и ова поглавје од книгава, во Љубојно живеат 96 домаќинства, или 223 жители (а најмногу
- 1209 жители броело во 1953 година). Во Македонија има 125 домаќинства, во Европската унија
20, во Србија 11, потоа во САД 172, во Канада 66,
во Австралија 32 и 15 домаќинства биле иселени
пред Втората светска војна. Или вкупно 517 домаќинства на кои им се протегаат корените во
прадедовската земја, во Македонија, во Љубојно.
Во овој дел од монографијата ќе ги споменеме друштвата „Преспа“ и „Љубојно“, во кои
членуваат голем број љубанци, а тоа се:
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COMPATRIOTS FROM LJUBOJNO

I

n Macedonia, Christianity began to be
preached in the time of the holy Apostles. After holy apostle Paul delivered his famous address about Christianity, he went on several
annunciation trips during which he preached the
word of God. After that, Christianity started to be
spread more intensively when the Roman Emperor Konstantin the Great accepted Christianity as an
official religion in 313, giving Christians the opportunity to freely profess and preach their faith. Since
that time the episcopal seats in Solun, Stobi, Skupi,
Astibo and Heraclea are still known.
This indicates that Christianity in the Lake
Prespa region also dates back from those times.
Therefore its richness in cultural and historical monuments, in the time when it was at the old Roman
crossroads and the first capital of Tsar Samuil, gives
Prespa and its history a special mark. This is confirmed by the construction of churches and monasteries built in the time of St. Kliment and St. Naum in
the 9th and 10th century and in the time of Samoil’s
empire in the 10th and the 11th century.
The population of Prespa, especially Lubojno
residents, are faithful and passionate supporters of
the Christian Orthodox faith. Therefore, churches
and monasteries began to be built from time immemorial and they served and still serve as the largest
gathering places for national and religious unity.
Lubojno natives, along with other Macedonians
from ethnic Macedonia, have continued to foster
their love for their faith, nation, church and Macedonia in their new environments all over the world.
After settling down in new areas they began to be
the most active Macedonians and built churches
around the world.

It is known that going abroad to work is an
old tradition for the citizens of Ljubojno and all of
Prespa. This phenomenon appeared even at the
end of the 19th century. However Ljubojno was
not spared from emigration that spread over all of
Prespa in the 1950s. Many families from Ljubojno
moved to other cities in Macedonia, while many
families emigrated to the USA and Canada, to Australia, the European Union and other countries.
Emigration was an “old trade” from Macedonia, and in Ljubojno it started in the 19th century.
However, immigration to overseas countries intensified before and after the Ilinden Uprising, between the two world wars and especially after the
Second World War. Therefore, it is true to say that
the people of Ljubojno were one of the first from
Macedonia to make their homes elsewhere in the
world, and one of the most numerous in the diaspora from Prespa.
According to the data of Stojan Lembo in the
book “Ljubojno - our love”, a title which honours
the name, there are 96 families in Ljubojno, or 223
inhabitants (the greatest number in Ljubojno was
1209 in 1953), 125 families in a number of cities and
towns in Macedonia, 20 in the European Union and
11 in Serbia, 172 in the USA, 66 in Canada, 32 in Australia and 15 emigrated before WW2; a total of 517
families whose roots are spread to their grandfather’s land in Ljubojno.
In this part of the monograph will be mentioned the associations of “Prespa” and “Ljubojno”, in which a great number of Ljubojno natives
are members:
The Macedonia Association Prespa in Windsor
was founded in 1976 by a number of enthusiasts
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Друштвото „Преспа“ во Виндзор кое било
формирано во 1976 година од неколку ентузијасти од Преспа. Во него членувале околу 70
семејства од сите делови на Преспа. Тие организирале бројни манифестации, како банкети, вечеринки и музички средби кои се одржувале во
црквата Свети Никола.
Македонското спомагателно друштво
„Преспа“ во Торонто било основано во 1961 година, кога се зголемил бројот на доселениците од
Преспа. Во 1983 година, друштвото било регистрирано пред канадските власти под името „Македонско спомагателно преспанско друштво”.
Добротворното друштво „Преспа” во своите редови ги собирало Македонците кои потекнуваат од преспанскиот регион, без оглед на
тоа на кој дел од Преспа му припаѓале.
Друштвото „Преспа“ во Детроит било основано во 1988 година, како културно-просветна
организација, во која членувале македонските
доселеници од Преспа. Според неговиот правилник, секој Преспанец може да биде негов член и
да биде избран во раководните тела на друштвото. Исто така, во него можеле да членуваат и Македонци од други делови на Македонија, но без
право на избор во управата.

Друштвото „Преспа” било организатор на
„Деновите на македонската култура”, манифестација која денес не се одржува. Неговиот паричен фонд се збогатувал од доброволни прилози
и организираните игранки, концерти и сл. Дел од
собраните средства се давани на црквата Света
Богородица, а дел и на црквата Свети Ѓорѓи Кратовски од Детроит.
Во друштвото „Преспа“, меѓу другите, активни биле: Мето Јанкуловски, Лазо Шалковски,
Бошко Рајчовски-Пелистерски, Јонче Рајчов, Васил и Митре Василевски и други
Покрај друштвото „Преспа”, доселениците
од Љубојно се организирани и во свое селско
друштво „Љубојно”, кое е основано во Детроит
во 1992 година. Во Мичиген живеат повеќе од
100 семејства од Љубојно, а ги има и во другите
американски држави: Илиноис, Охајо, Калифорнија, како и во Канада. Се претпоставува дека на
овие простори на Северна Америка има околу
300 семејства од селото Љубојно.
Во друштвото „Љубојно“ биле активни голем
број љубанци, меѓу кои: Бошко Рајчовски, Јонче
Рајчов, Љуба Пашариковска, Спиро Масларџиовски, Љупчо Василевски, Славе Шерденковски,
Ратко Милошевски, Владе Шерден-ковски,

Славе Катин со претседателот Глигоров и г.г. Михаил / Slave Katin with President Gligorov and g.g. Mihail
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Пред црквата св. Ѓорги Кратовски во Детроит / In front of the church st. Georgi Kratovski in Detroit

from Prespa. As members it has about 70 families
from all parts of Prespa. They organize numerous
manifestations such as banquets, parties and dances held at the St. Nikola Church in Windsor.
The Prespa charitable society in Toronto was
founded in 1961 when the number of immigrants
from Prespa increased. In 1983 the society was registered before the Canadian authorities under the
name Macedonian Prespa Charitable Society with
its own statute.
The Prespa charitable society brings together
the Macedonians who come from the Prespa region
regardless of what part of Prespa they belong to.
The association Prespa in Detroit was established in 1988 as a cultural and educational organization whose members were Macedonian emigrants
from Prespa. According to its regulations, anyone
who comes from Prespa can be a member and be
elected among the management of the society.
Macedonians from other parts of Macedonia can
also be members, but without the right to be elected members of the management.
The Prespa society organized the Days of Macedonian Culture manifestation, but this no longer
exists. It added to its financial funds by organizing
dances, concerts, and similar activities. Part of the
funds was donated to the Sv. Bogorodica Church
and part to the Sv. Gorgi Kratovski Church in Detroit.

In the Prespa association active members
were: Meto Jankulovski, Lazo Shalkovski, Boshko
Rajchovski - Pelisterski, John Hristoff, Vasil and Mitre Vasilevski and others.
In addition to the Prespa society the emigrants
from Ljubojno also organized themselves within
their own Ljubojno village society, established in
1992. About 100 families from Ljubojno live in Michigan, but there are also many families in other American states, such as: Ilinois, Ohio, California, as well
as in Canada. It is believed that there are about 300
families from Ljubojno living in this part of North
America.
In Ljubojno association were active many
people from Ljubojno, including: Boshko Rajchovski, John Hristoff. Ljuba Pasharikovska, Spiro
Maslardzhiovski, Ljupco Vasilevski, Slave Sherdenkovski, Ratko Miloshevski Vlade Sherdenkovski
Miroslav Manivilovski, Branko Ristovski, Vlade
Видиновски, Josif Sherdenkovski, Mitre and Vasil
Vasilevski, Goche Stefanovski (Dzajkovski), Stojche
Pancevski and many others.
The society takes special care of the village of
Ljubojno. Their funds are used for maintanance of
the churches and graveyard. In 1993 a special humanitarian activity was conducted to raise funds for
the purchase of medicaments for the village clinic.
The same year the idea was born to raise funds for
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Мирослав Манивиловски, Бранко Ристовски, Владе Видиновски, Јосиф Шерденковски, Митре и
Васил Василевски, Гоче Стефановски (Џајковски),
Стојче Панчевски и многу други.
Друштвото „Љубојно“ води посебна грижа
за селото Љубојно. Со негови средства се одржуваат црквите, гробиштата и други комунални
објекти. Во 1993 година е спроведена посебна хуманитарна акција за собирање средства за купување на лекови за амбулантата во селото. Истата
година произлезе и идејата да се соберат пари
и за изградба на патот од селото до манастирот
Свети Петар.
Друштвото „Љубојно” еднаш годишно
на празникот Свети Атанас (летен), на 15 мај,
(најблиската сабота или недела) организира пикник, како сеќавање на селската слава, која се одржувала во манастирот Свети Атанас. На тој ден се
организира и игранка, на која се покануваат сите
Македонци доселеници во Детроит, а, исто така,
се покануваат и љубанци од другите делови на
Америка.
Организацијата „Обединети македонски
Американци од Детроит” (ОМАД), чиј претседател е адвокатот Том Бајов, е формирана во март

Црковната камбанарија во Љубојно
The church bell in Ljubojno
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2010 година. Во почетокот, целта на групата иселеници од сите делови на Македонија била да
се обединат македонските цркви во областа на
Детроит за снимањето на документарниот филм
„Име си е име“. Денес, пак, со својата многузначна мисија и оригиналните, патриотски и благородни иницијативи, работејќи во интерес на македонскиот народ, оваа организација стекнува
респектирано име и углед во државата Мичиген
и пошироко во Соединетите Американски Држави. Во оваа организација меѓу најактивните љубанци се Мери Василевска со фамилијата и Бошко
Рајчовски-Пелистерски.
Оваа организација е непрофитна асоцијација. Таа креира, приредува и поддржува програми и активности од хуманитарен, образовен,
социјален, културен и друг план, во интерес на
обединувачкиот дух и прогрес на македонската
заедница, со што се позиционира како значаен
фактор на тие американски простори,
Продолжувајќи ја својата племенита мисија,
организацијата „Обединети македонски Американци од Детроит”, на 3 ноември 2012 година, ја
организира својата трета годишна добротворна
гала вечер насловена како „Гордост е да си Македонец“. Вечерта беше во организација на љубанците Бошко Рајчовски- Пелистерски, Мери
Василевска и други членови. На оваа голема
македонска вечер беа доделени награди и признанија за особени постигнувања и успеси на неколкумина истакнати Македонци и пријатели на
Македонија во Соединетите Американски Држави, и тоа на:
Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, основач на компанијата „Мајкрофлекс“ на Флорида, претседател на Светскиот македонски конгрес за Северна
Америка, основач на хотелот „Сонце ГА“, „Жито
Прилеп“ и Женскиот ракометен клуб „Сонце“ од
Прилеп, како и основач на медиумите под капата
на „Македонско сонце“ (весник, телевизиски канал) и голем поддржувач и афирматор на македонското име и народ во етничка Македонија. На
вечерта беше промовирана неговата монографија, чиј автор е Славе Катин.
Господинот Методија А. Колоски, коосновач и претседател на „Обединетата македонска
дијаспора“, експерт за меѓународни односи и голем борец за македонската кауза, промотор за
монографијата „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“.
Господинот Мијкал Симов, доктор по медицина за бронхоскопија и интервентна пулмоло-
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construction of a road from the village to the St. Petar Monastery.
Once a year on St. Atanas’ Day on 15 May, or
the closest Saturday or Sunday to this date, the
“Ljubojno” society organizes a picnic in memory of
the village festival, which used to take place at the
St. Atanas Monastery. On this day they organize a
dance to which every Macedonian emigrant in Detroit, and emigrants from Ljubojno from other parts
of America are invited.
The organization United Macedonian Americans from Detroit (OMAD), wihich president is the
lower Tom Bayoff, was formed in March 2010. In the
beginning, the target of the group of immigrants
from all parts of Macedonia was to unite the Macedonian churches in the Detroit area for the filming
of the documentary “A Name is a Name”. Today,
however, with its multiple mission and original, patriotic and noble initiatives, working in the interest
of the Macedonian people, the organization acquires respected name and reputation in the state
of Michigan and elsewhere in the United States. In
this organization among the active members are
the people from Ljubojno such as Mary Vasilevski
with her family and Boshko Rajchovski - Pelisterski.
This organization is a non-profit association. It
creates, arranges and supports programs and activities of humanitarian, educational, social, cultural and other field, in the interest of unifying spirit
and progress of the Macedonian community, which
is positioning itself as a significant factor of these
American spaces
Continuing its noble mission, the organization
United Macedonian Americans from Detroit, on November, 3, 2012, organized its third annual charity
gala evening titled, “Proude to be Macedonian”.
The evening was organized by the people from
Ljubojno: Boshko Rajchovski - Pelisterski, Mary Vasilevski and other members. On this great Macedonian evening were given awards for outstanding
achievements and successes of several prominent
Macedonians and friends of Macedonia in USA, as
follows:
Mr. George Atanasoski, the founder of the
company, “Microflex” from Florida, chairman of
the World Macedonian Congress of North America,
founder of the hotel “The Sun - GA”, “Zito Prilep”
and women’s handball club “The Sun” from Prilep
and the founder of the media under the umbrella of
“Macedonian Sun” (newspaper, TV channel) and a
great supporter and promoter of the Macedonian

name and people of the ethnic Macedonian. That
evening was promoted his monograph, which author is Slave Katin.
Mr. Meto A. Koloski, co-founder and president
of the United Macedonian Diaspora (UMD), an expert on international relations and a great fighter
for the Macedonian cause, who was the promote
rof the monograph “George Atanasoski”.
Mr. Mijkal Simoff, a medical doctor in the
Hospital for Bronchoscopy and Interventional Pulmonology «Henry Ford» and author of «Thorocal
Endoscopy - Improvement in Interventional Pulmonology.» whose family roots are from Ljubojno from
the family Martinovci.
Mr. Jason Miko, Honorary Consul of the Republic of Macedonia for Arizona and producer of
the film «A Name is a Name», was awarded with the
“Friend of Macedonia”.
Also, the organization United Macedonian
Americans from Detroit with the recognition named
“The Star which Rises” awarded Jastin Vasilevski,
originally from Ljubojno and Amanda Kostov - Boseovski, founders of the Macedonian-American Student Association at the University in Dearborn in
Michigan, then four scholarships for students were
given.
At the charity gala evening, “Proude to be Macedonian”, there was a lot of music, entertainment,
auction, performance by young dancers and other
interesting content. It was held in the Macedonian
Cultural Center, which is a part of the Macedonian
Orthodox Church St. Mary in Sterling Heights in Detroit.
On the other hand, when speaking of the organized activities in the Trans Atlantic countries,
we need mention that it includes the majority of
Macedonian emigrants. Furthermore, an important
component in this kind of organization is the fact
that they have joined into independent associations, churches and church communities above all,
where the members are Macedonians regardless of
the part of Macedonia they come from. At the same
time the religious and national structures, emigrant
organizations, and their memberships continue to
grow constantly, while their activities spread and
improved in quality. Hence, in this period evident results were achieved in the spiritual and cultural and
educational life. Numerous Macedonian churches
and societies were established, as well as sports
clubs and other forms of activity in which Macedonian emigrants gathered massively. However, the
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гија во болницата „Хенри Форд“ и автор на делото „Торакална ендоскопија - унапредување во
интервентната пулмологија“. Неговите корени се
од Љубојно, од семејството Мартиновци.
Господинот Џејсон Мико, почесен конзул на
Република Македонија за Аризона и продуцент
на филмот „Име си е име“, и беше добитник на
наградата „Пријател на Македонија“.
Исто така, организацијата „Обединети македонски Американци од Детроит” со признанието „Ѕвезда што се издигнува“ ги награди
Џaстин Василевски, по потекло од Љубојно и
Аманда Костов-Босеовски, основачи на „Македонско-американското студентско здружение“
при Универзитетот ,,Дирборн“ во Мичиген, а беа
доделени и четири стипендии за студенти.
На добротворната гала вечер „Гордост е
да си Македонец“, имаше многу музика, забава,
лицитација, настап на млади играорци и други
интересни содржини. Таа се одржа во „Македонскиот културен центар“, што е во состав на МПЦ
Света Богородица во Стерлинг Хајтс во Детроит.
Од друга страна, пак, кога се зборува за организираното дејствување во прекуокеанските
земји, треба се каже дека тоа го опфаќа мнозинството македонски иселеници. Притоа, важна
компонента на ваквото организирање е тоа што
тие се сплотени во самостојни асоцијации, пред
сѐ цркви и црковни општини, во кои членуваат Македонци, без оглед од кој дел на Македонија потекнуваат. Притоа, верско-националните објекти,
иселеничките организации и нивното членство
постојано се зголемуваат, а нивната активност се
проширува и квалитетно се подобрува. Така, во
изминатиот период се постигнати видни резултати во духовниот и културно-просветниот живот.
Создадени се бројни македонски цркви и друштва, организации, спортски клубови и други форми на дејствување, во кои масовно се собираат
македонските иселеници. Меѓутоа, од особено
значење за активноста на македонските иселеници е создавањето на македонските православни
цркви и црковните општини.
Македонските православни цркви, манастири и црковни општини во Австралија, Канада и во
САД, а во последно време и во земјите на Европската унија и други држави, се најзначајните и најмасовните собиралишта на Македонците од сите
делови на Македонија. Во тие македонски храмови, покрај богослужбата, слободно се слуша
македонскиот збор, мајчиниот јазик донесен од
134
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стариот крај. Во тие културно-просветни и духовни центри работат македонски училишта, каде
што се учи мајчиниот македонски јазик, националната историја и географија, а во голем број
цркви и верска поука. Така, отворени се процесите за создавање на културно-уметнички, забавни,
литературни и спортски друштва, издавање весници, билтени и списанија, како и отворање македонски радио и ТВ-емисии. Притоа, македонските православни цркви опстојуваат во дијаспората
како несоборлива стварност, како важен фактор
во иселеничките средини. Црквите постојат како
траен белег, признати се од домашниот фактор и
без никакви пречки дејствуваат во средината во
која живеат и работат Македонци.
Македонските православни цркви и црковни општини во дијаспората се мошне ценети од
тамошното општество, пред сѐ, поради резултатите што Македонците ги постигнуваат во работата, а и поради нивниот однос и висок степен на
лојалност кон новата татковина. Меѓутоа, најзначајно е тоа што македонските иселеници преку
своите црковни општини ја афирмираат својата
стара татковина, со што даваат прилог и на планот на меѓународните односи. Всушност, тие се
мостот на соработка на Република Македонија со
Австралија, Нов Зеланд, САД, Канада, со европските и други земји. Досега повеќе пати е истакнато дека македонските доселеници и нивните
асоцијации, со посебен нагласок на македонските православни цркви и црковни општини, прераснаа во мошне значаен и позитивен фактор во
градењето на добрите заемни односи меѓу земјите во кои тие живеат и Република Македонија.
Одреден број Македонци во дијаспората
црквуваат во католички и англикански црви, потоа во руски, украински, српски, грчки и бугарски, особено во бугарско-македонски, како и во
неколку протестантски цркви. Такви се примерите со оние цркви кои се под јурисдикција на Источната православна црква во Северна Америка
(Торонто, Детроит, Форт Веин, Индијанаполис и
други градови); на Грчката православна црква во
Канада (Торонто, Хамилтон Виндсор); и во Австралија (Мелбурн, Аделајд, Перт и Сиднеј); на
Српската црква во САД (Детроит) и Канада (Торонто); на Бугарската православна црква (Мелбурн); на Евангелско-методистичката, на Адвентистичката црква во Австралија, како и во други
цркви. Така, во Мелбурн постои и Македонска
евангелско-методистичка црква, во која членуваат претежно Македонци од струмичкиот крај.
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establishment of Macedonian Orthodox churches
and church communities are of special significance
for the activities of the Macedonian emigrants.
The Macedonian Orthodox Churches (MOCs),
monasteries and church communities in Australia,
Canada, and the USA, and recently in the countries
of the European Union, and other countries are the
most significant and most massive gathering places
of the Macedonians from every part of Macedonia.
In addition to the church services, the Macedonian
language, the authentic mother tongue brought
from the native land can be heard freely at these
Macedonian shrines. At these cultural, educational,
and spiritual centers there are Macedonian schools,
and the Macedonian mother tongue, national history
and geography are studied. Scripture is also taught
at many churches. Thus, there is an open process of
establishing cultural and arts societies, entertainment, literature, and sports associations, publishing
of newspapers, bulletins, and magazines, and opening of Macedonian radio and TV shows. Therefore,
the Macedonian Orthodox churches survive among
the emigration as an invincible reality and important
factor in the emigrant communities. The churches
exist as a permanent trace, acknowledged by the
domestic factor, and they act freely in the environment in which Macedonians live and work.

Macedonian Orthodox churches, monasteries
and church communities in the diaspora are quite
appreciated by those societies above all because of
the results that the Macedonians achieve in their
work, and because of their attitude and high level
of loyalty toward their new fatherland. Nevertheless, it is most significant that through their church
communities the Macedonian emigrants affirm
their native fatherland, thus contributing to international relations. In fact, they are the bridge of collaboration between the Republic of Macedonia and
Australia, New Zealand, USA, Canada, countries of
the European Union, and other countries throughout the world. Many times it has been stressed
that the Macedonian emigrants and their associations, with special emphasis on the Macedonian
Orthodox churches and church communities, have
grown into a quite significant positive factor in the
establishment of good mutual relations between
the countries in which they live and the Republic of
Macedonia.
А certain number of Macedonians in the diaspora have gone to various churches such as the
Catholic Church, the Anglican, Russian, Ukrainian,
Serbian, Greek, and Bulgarian, especially the Bulgarian - Macedonian, and several Protestant churches.
Such is the case with those churches that are under

Панорама на Детроит / A panoramic view of Detroit
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Во САД, пак, постои црква што е именувана како
Македонска баптистичка црква, во која членува
афроамериканско население. Оваа црква го примила библиското име на Македонија, но нема
никаква врска со Македонија и македонскиот
народ. Меѓу свештенството и високиот клер на
погоре споменатите цркви, особено во Католичката, во Англиканската и во Евангелско-методистичката црква, има одреден број Македонци
кои достојно го бранат името и вистината за македонскиот народ и за Македонија.
Најголемиот број од иселениците од Љубојно кои се распрскале по светот биле и се активни,
пред сè, во мaкедонските православни цркви, а
тоа се следните:
Во Детроит, Мичиген, во Македонската
православна црква (МПЦ) Света Богородица досега активни биле: Јонче (Џан) и Милка Христов
(Рајчовски), потоа Владо Пашариковски, кој бил
првиот претседател на Управата, Јандрија и Асимења Митровиќ (Пашариковски), Ник Најдович
(Карапашовски), Гоче Стефановски (Џајковски),
Бошко Рајчовски - Пелистерски, Ратко Трифуновски, Митре, Васил, Славе и Дане Василевски, Методија Нивички, и други.
Во Детроит, Мичиген, во МПЦ Свети Ѓорѓи
Кратовски досега активни биле: Лазо и Бона Нановски, Спиро Масралџиовски, Стојче Панчевски,
Гоче Стефановски (Џајковски), Владо Видиновски,
Владо Шерденковски, Богоја Вржовски и други.
Во Лакавана, Њујорк, во МПЦ Свети Кирил и
Методиј досега активни биле: Цветко Фотевски,
Бранко Петковски и Даница Германска.
Во Сиракјуз, Њујорк, во МПЦ Свети Ѓорѓи активен е Тале Германски.
Во Њујорк, Њујорк, во МПЦ Свети Климент
Охридски активен е Зоран Котевски (Милевски).
Во Чикаго, Илиноис, во МПЦ Свети Кирил
и Методиј и Света Петка досега активни биле:
Павле Србиновски, Павле и Зорка Грежловски,
Фоте и Лидија Спировски (Пашариковски), Борис
Германски, Митре и Петре Ничевски, Васил Димовски.
Во Гери, Индијана, во МПЦ Свети Петар и
Павле досега активни биле: Љупчо и Спаса Стојановски (Германски), Методија Калевски и Ристо и
Вера Дораковски.
Во Синсинати, Охајо, во МПЦ Свети Илија активен бил Кире Карапашовски.
Во Кентон, Акрон и Маслон, Охајо, во МПЦ
Свети Никола досега активни биле: Ванчо Дора136
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ковски, Миливој Паспаловски, Ристо Карапаша и
Владе Алабаковски.
Во Лореин, Охајо, во МПЦ Свети Климент
Охридски досега активни биле: Никола Стасовски, Илија Денкин, Спасе Шалковски и Трајан Думбовски
Во Лос Анџелес, Калифорнија, во МПЦ Света
Богородица досега активни биле: Илија и Миле
Паспаловски, Владе Николовски (Јанкуловски),
Никола (Коле) Николовски.
Во Јужна Флорида, во МПЦ Свети Димитрија
досега активни биле: Стојче и Јосиф Грежловски,
Васил Стефановски (Џајковски), Славе Пашариковски, Владе Лембовски и Бошко Рајчовски-Пелистерски.
Во Темпа, Флорида, во МПЦ Свети Јован досега активни биле: Павле и Зорка Грежловски и
Васил Јаневски.
Во Аризона во црквата досега активни биле:
Јонче Томулевски и Ристо Спировски (Пашариковски).
Во Торонто, Онтарио, во МПЦ Свети Климент
Охридски и Свети Илија досега активни биле: Славе Николовски-Катин, Владе Марковски, Петре
Василевски (Клунковски), Сандра и Јосиф Ничевски, Наум и Гордана Пашариковски, Кичо Нановски, Крстин Мартиновски, Јонче, Петре и Славе
Паспаловски, Кичо Нивички и многу други.
Во Виндзор, Онтарио, во МПЦ Свети Никола
досега активни биле: Џон Крстинович (Лубаровски), Борис Ревин, Борис Наумовски (Дупенски),
Трајан Митревски (Врчковски), Владе Лембовски, Томе Масларџиовски, Кичо Шалковски, Јонче Пашариковски, Бошко Милевски, Ванчо Пашариковски, Васил Симовски (Дораковски) и други.
Во Австралија, исто така, љубанци биле активни во поголем број македонски православни цркви. Така, Спасе Ложенковски бил еден од
најактивните во црквата Свети Димитрија во Волонгонг, Лазо Јанковски во црквата Свети Никола
во Перт, Јонче Петревски, Петре Петревски Цветко и Славе Милевски, Зоран Лембовски и други
во црквите во Мелбурн, Ѓорѓи Баковски во црквата Света Петка во Сиднеј, Наум Бубутиовски и
Спиро Манивиловски во црквата Свети Наум Охридски во Њукасл и други.
Во Европската унија, љубански активисти
досега биле: Митре Грковски, Ристо Наумовски,
Владо и Страшо Томулевски, Стево Јанкуловски,
Илинка Јанкуловска, Вангел Бубутиовски и други.
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the jurisdiction of the Eastern Orthodox Church in
North America (Toronto, Detroit, Fort Wayne, Indianapolis, and other cities); with the Greek Orthodox
Church in Canada (Toronto, Hamilton, Windsor); and
Australia (Melbourne, Adelaide, Perth, and Sydney);
the Serbian church in USA (Detroit) and Canada
(Toronto); of the Bulgarian Orthodox Church (Melbourne); the Evangelist - Methodist church, and the
Seventh Day Adventists’ Church in Australia, as well
as other churches. At the same time, in Melbourne
there is a Macedonian Evangelist - Methodist Church
whose members are mostly Macedonians from the
Strumica area. On the other hand, in USA there is
a church named Macedonian Baptist Church whose
members are the Afro-American population. This
church adopted the Biblical name of Macedonia and
has no connection with Macedonia or the Macedonian people. Among the clergy of these churches,
especially the Catholic, the Anglican, and the Evangelist - Methodist Church, there are Macedonians
who represent respectfully the name and the truth
about the Macedonian people and Macedonia.
The greatest number of the emigrants from
Ljubojno spread the in the world were and are active
primarily in the Makedonskite Orthodox churches,
which are as follows:
In Detroit, Michigan: MOC St. Bogoroditsa (St.
Mary): John(Jonche) and Milka Hristoff (Rajchovski), Vlado Pasharikovski, who was the first president of the Board, Jandria and Asimenja Mitrovich
(Pasharikovski), Nick Najdovich (Karapashovski),
Goche Стефановски (Dzhajkovski), Boshko Rajchovski-Pelisterski, Ratko Trifunovski, Mitre, Vasil, Slave
and Dane Vasilevski, Metodija Nivichki and others.
In Detroit, Michigan: MOC St. George Kratovski: Lazo I Bona Nanovski, Spiro Masraldzhiovski, Stojche Panchevski, Gotse Stefanovski (Dzhajkovski) , Vlado Vidinovski, Vlade Sherdenkovski,
Bogoja Vrzhovski and others.
In Lackawanna, New York: MOC St. Cyril and
Methodius: Cvetko Fotevski, Branko Petkovski and
Danica Germanska.
In Syracuse, New York: MOC St. George: Tale
Germanski.
In New York, New York: MOC St. Clement of
Ohrid: Zoran Kotevski (Milevski).
In Chicago, Illinois: MOC St. Cyril and Methodius: Pavle Srbinovski, Pavle and Zorka Grezhlovski,
Fote and Lidija Spirovski (Pasharikovski), Boris Germanski, and Vasil Dimovski.

In Gary, Indiana: MOC St. Petar and Pavle: Ljupcho and Spasa Stojanovski (Germanski), Metodija
Kalevski and Risto and Vera Dorakovski.
In Cincinnati, Ohio: MOC St. Ilia: Kire Karapashovski.
In Kenton, Akron and Massillon, Ohio: MOC St.
Nikola: Vancho Dorakovski, Milivoj Paspalovski, Risto Karapasha and Vlade Alebakovski.
In Lorain, Ohio: MOC St. Clement of Ohrid:
Nikola Stasovski, Ilija Denkin, Spase Shalkovski, Trajan Dumbovski and others.
In Los Angeles, California: MOC St. Bogoroditsa (St. Mary): Ilia and Mile Paspalovski, Vlade
Nikolovski (Jankulovski), Nikola (Kole) Nikolovski.
In South Florida: MOC St. Dimitria: Stojche and
Josif Grezhlovski - Gandeto, Vasil Stefanovski (Dzhajkovski), Slave Pasharikovski, Vlade Lembovski and
Boshko Rajchovski - Pelisterski.
In Tampa, Florida: MOC St. John: Pavle and Zorka Grezhlovski, and Vasil Janevski.
In Arizona: Jonche Tomulevski, Risto Spirovski
(Pasharikovski).
In Toronto, Ontario: MOC of St. Clement of
Ohrid and St. Ilija: Slave Nikolovski - Katin, Vlade
Markovski, Peter Vasilevski (Klunkovski), Sandra
and Josif Nichevski, Kicho Nanovski, Naum and Gordana Pasharikovski, Krstin Martinovski, Jonche, Petre and Slave Paspalovski, Kicho Nivichki and others.
In Windsor, Ontario: MOC of St. Nikola in Windsor: John Krstinovich (Lubaroski), Boris Revin, Boris Naumovski (Dupenski), Trajan Mitrevski (Vrchkovski), Vlade Lembovski, Kicho Shalkovski, Tome
Maslardzhiovski, Jonche Pasharikovski, Boshko Milevski, Vancho Pasharikovski, Vasil Simovski (Dorakovski) and others.
In Australia there were many Ljubojno citizens active in a number of Macedonian Orthodox
Churches: Spase Lozhenski was one of the most
active in the church of St. Dimitria in Wollongong,
Lazo Jankovski at St. Nikola in Perth, Jonche Petrevski, Petre Petrevski and Cvetko and Slave Milevski, Zoran Lembovski and others in the churches in
Melbourne, George Bakovski at St. Petka in Sydney,
Naum Bubutiovski and Spiro Manivilovski at St.
Naum of Ohrid in Newcastle and others.
In the European Union, activists from Ljubojno
up to now were: Mitre Grkovski, Risto Naumovski,
(Dupensk), Vlado and Strasho Tomulevski, Stevo
Jankulovski, Ilinka Jankulovska, Vangel Bubutiovski
and others.

PART Iv

· LJUBOJNO ACTIVITIES

137

славе катин · во љубојно на илинден

138

Св. Богородица во Детроит, Мичиген
St. Mary in Detroit, Mi.

Св. Петар и Павле во Краун Поинт, Индија
St. Peter and Paul in Crown Point, Ind.

Св. Ѓорѓи Кратовски во Фармингтон Хилс, Мичиген
St. George of Kratovo in Farmington Hills, Mi

Св. Климент Охридски во Лореин, Охајо
St. Clement of Ohrid in Lorain, Ohio

Св. Климент Охридски во Toронто
St. Clement of Ohrid in Toronto

Св. Богородица во Колумбос, Охајо
St. Mary in Columbus, Ohio

Св. Кирил и Методиј во Чикаго, Илиноис
St. Cyril and Methody in Chicago, Il

Св. Илија во Синсинати, Охајо
St. Ilija in Cincinnati, Ohio.
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Св. Никола во Кентон, Охајо
St. Nikola in Canton, Ohio

Св. Богородица во Лос Анџелес, Калифорнија
St. Mary in Los Angeles, Ca.

Св. Кирил и Методи во Бафало, Њујорк
St. Cyril and Methody in Buffalo, N.Y.

Манастирот Св. Ѓорѓи во Рендолф, Њу Џерси
The monastery of St. George in Randolf, N.J.
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CRKVI I MANASTIRI
VO QUBOJNO

I

нтересно е да се спомене дека во селата во Долна Преспа има од еден до
единаесет црковни објекти. Така, денес
има девет познати и зачувани цркви и
манастири во Љубојно и три параклиси. Пет цркви се во селото, а другите го заградуваат селото
и по верувањето на постарите мештани овие духовни светилишта се чувари на селото, имотот и
населението. Љубојно ги има следните цркви и
манастири:

1. Црквата Свети Јован
Црквата Свети Јован е најголема и е централната црква на Љубојно. Таа се наоѓа на сретсело, кај централните гробишта, веднаш под
Полената. Изградена е во 1861 година. По опожарувањето кое се случи во 1903 година повторно е обновена во 1921 година. Црквата е градена
како трикорабна базилика со купола. Централниот кораб е засводен со полуциндричен свод,
а бочните кораби се покриени со рамни тавани.

Црквата Св. Јован во Љубојно / The church St. Jovan in Ljubojno
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CHURCHES AND MONASTERIES
IN LJUBOJNO

I

t is interesting to mention that in villages in
Lower Prespa there are eleven church facilities.
Today there are nine known and preserved
churches and monasteries in Ljubojno, as well
as three chapels. Five churches are in the village,
while the others encircle the village and the older
residents believe that they are guarding the village,
its property and population. Ljubojno is home to
the following churches and monasteries:

1. St. Jovan Church
The St. JovanChurch is the largest and the central church of Ljubojno. It is located in the middle of
the village, at the central cemetery of Ljubojno, just
under Polenata. It was built in 1861. After the fire in
1903 it was restored in 1921. The church was built as
a three-nave basilica with a dome. The central nave
is vaulted with a half-cylindrical vault, while the side
naves are covered with flat ceilings. Inside the west
side there is a gallery, and the east side ends with a

Св. Пречиста / The Church of Mother of God, the most innocent
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на света Богородица. Се наоѓа на горниот (југоисточниот) дел на селото, во Семеновска Маала.
Таа е помала еднокорабна црква покриена со
дрвена покривна конструкција. Градена е во споменатата година што може да се заклучи по еден
камен на јужниот ѕид во кој е издлабена наведената година. Во внатрешноста на црквата е сочуван живопис само во апсидата. До обновувањето
покривот на црквата беше со камени плочи. Црквата е обновена во 1966 година.
3. Црквата Свети Илија
Илинденската црква Свети Илија, како што
милуваат да ја наречат љубанци, се наоѓа на источната страна на селото, веднаш над него, на
оддалеченост од околу 200 метри, лево од патот што води кон селото Брајчино, во Илиовска
Маала. Годината на градењето на црквата не е
позната, но има претпоставки дека е градена во
XIX век, а подоцна била обновена. Во основата е
еднокорабна. Оваа црква е собиралиште на сите
мештани и дојденци на празникот Илинден, кога
се одржува íсвечена богослужба.

Св. Никола / St. Nikola

Во внатрешноста на западната страна, има галерија, а на исток завршува со апсида полигонално
решена од надворешната страна. Ѕидовите се
ѕидани од камен, додека сводовите и ладите се
направени од дрвена конструкција.
На западната страна од црквата е изграден трем кој служи за секакви црковни и други
потреби.Овој трем е изграден со донација на
бројни љубанци во странство, како и со помош
на Комисијата за односи со верските заедници
на Република Македонија. Исто така, голем број
љубанци во селото и во дијаспората дале свои
средства за одржување на црквата со камбанаријата и гробиштата. За тоа посебни заслуги имаат: Ристо Томев, Алексо Кичовски, Јосиф Ничевски, Васил Лембовски, Васил Германски, Петре
Кичовски, Владе Милевски, Добрица Милевска,
како и досегашните членови на црковните одбори.
2. Црквата Света Богородица (Света Пречиста)
Оваа интересна македонска православна
црква е изградена во 1852 година. Посветена е
142
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4. Црквата Свети Никола
И оваа црква се наоѓа во селото, во Пашариковска Маала, лоцирана на југоисточниот дел, на
околу 200 метри под црквата Света Богородица (Света Пречиста). Изградена е во XV век што
е одбележано на камен на влезот кон олтарчето
лево. Обновена е во 1971 година.
5. Манастирската црква Свети Атанас
Манастирската црква Свети Атанас е
заштитник на селото и е една од позначајните
цркви на љубанци. Таа се наоѓа во Коријата, на
ридот од јужната страна на селото на околу 700
метри, над полициската станица. Црквата е една
од постарите, и е градена во XIV век. Ѕидовите се
од камен, а покривот пред обновувањето беше
со камени плочи. Оваа манастирска црква е опкружена со дабови стебла и претставува место
за одмор и рекреација и еден вид видиковец. Од
неа како на дланка се гледаат селата: Љубојно,
Брајчино, Наколец, потоа Преспанското Езеро и
Мала Преспа.
6. Манастирот Свети Петар и Павле
Манастирот Свети Петар и Павле е еден од
поубавите во Преспа. Тој се наоѓа на околу 800
метри над црквата Свети Атанас, сместена на
една убава рамнина на висината која од сите
страни е заградена со шума и стрмни падини. Од
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polygonal apse from the outside. The walls are built
of stone, while the arches and seating area are of
timber construction.
On the west side of the church a porch is built
that serves to satisfy all kinds of religious and other
anointment needs.This porch is built with the donation of numerous ljjubanci abroad, and with the
assistance of the Commission for Relations with
Religious Communities of the Republic of Macedonia. Also, many Ljubanci in the village and in the Diaspora gave its assets to maintain the church with
a bell tower and cemetery. A great contribution to
this have: Risto Tomev, Alekso Kichovski, Josiph
Nichevski,Vasil Lembovski, Vasil Germanski, Petre
Kichovski Vlade Milevski, Dobrica Milevska, as well
as the members of all church committees.
2. St. Bogoroditsa Church (Holy Mother, St.
Prechista Church)
This interesting Macedonian Orthodox Church
St. Prechista was built in 1852. It is dedicated to the
Mother of God. It is located on the upper (southeastern) part of the village, in the Semenovka
neighbourhood. It is a smaller single-nave church
covered with a wooden roof. The year of its construction is carved on a stone on the south wall
that can still be seen. Inside the church the only
preserved frescoes are in the apse. Until its restoration, the roof of the church was with stone slabs.
The church was restored in 1966.

5. St. Atanas Monastery
The monastery church St. Atanas is a protector of the village and one of the most important
churches for the Ljubojno local population. It is
located in Koriyata, a hill on the south side of the
village, about 700 metres above the police station. The church is one of the older churches and
was built in the 14th century. The walls are made
of stone, while the roof was made of stone slabs
before restoration took place. This monastery is
surrounded by oak trees and is a place for rest and
recreation, a kind of belvedere structure. Ljubojno,
Brajchino, Nakolets, Lake Prespa and Mala Prespa
can be seen from this place as if in your palm.
6. St. Petar and Pavle Monastery
The Monastery St. Petar and Pavle is one of
the most beautiful in Prespa. It is located about
800 metres above the church St. Atanas Church, located on a beautiful plain, surrounded on all sides
by forest and steep slopes. On the eastern side it
is built into a large rock used as a wall. This beautiful monastery church is known to be built in 1923
by brothers Nikola and Joshe Stasovski. There is
an interesting story about the construction of the

3. St. Ilia Church
The Ilinden church of St. Ilia, as Ljubojno residents prefer to call it, is located on the east side
of the village, just above it, at a distance of about
200 metres to the left of the road leading to the
village of Brajchino, in the Iliovska neighbourhood.
The year of the construction of the church is not
known, but there are assumptions that it was built
in the 19th century and rebuilt later. Its foundation
is in a single-nave style. This church is a gathering
place for all the locals and newcomers on the holiday of Ilinden, when worship is held.
4. St. Nikola Church
This church is also located in this village, in the
Pasharikovka neighbourhood, located in the southeastern part, about 200 metres under Holy Bogoroditsa Church (St. Prechista Church). It was built in
the 15th century which is marked on a stone at the
entrance to the small altar on the left. It was rebuilt
in 1971.

Св. Атанас
St. Atanas
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Св. Петар и Павле / St. Peter and Paul

источната страна е вградена во голема карпа,
која е искористена наместо ѕид. За оваа прекрасна манастирска црква се знае дека е градена во
1923 година од браќата Никола и Јоше Стасовски. Постои интересно кажување од внукот на
Никола за изградбата на црквата. Имено, Никола
во 1922 година бил во Америка. Таму една ноќ сонил сон во кој му дошол еден стар човек со долга
брада и му порачал да изгради црква на местото
каде што сега е изградена постојната црква и да
í го даде името Свети Петар. Тој на тоа не обрнал
внимание. По извесно време повторно го сонил
истиот сон, но тогаш старецот го заплашил и му
рекол: „Ако не го сториш тоа, ќе видиш што ќе те
снајде“. Тогаш Никола му го кажал сонот на брат
му Јоше, па двајцата се вратиле од Америка во
родниот крај и со помош на целото село, во 1923
година Никола ја изградил манастирската црква.
Ѕидовите на црквата се градени од делкан ка144
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мен и во основата е еднокорабна. На дваесетина
метри од црквата, на северната страна изградена е и висока камбанарија, која е интересна по
својата конструкција и местоположба. Исто така,
јужно од манастирската црква има извор од кој
посетителите, според верувањата земаат света
вода.
Манастирската црква Свети Петар и Павле
има извонредно убав изглед од Полената, а се
гледа уште од два километра на влезот на селото Љубојно. Првиот објект од Љубојно што ќе го
види посетителот од далечините е манастирската црква Свети Петар и Павле.
7. Црквата Света Марена
Оваа црквичка се наоѓа на западната страна
на селото, на излезот кон Долно Дупени и Наколец. Во минатото таа била на крајот од селото, а
сега е во средината на селото, бидејќи под црк-
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church told by Nikola’s grandson. Nikola was in
America in 1922 when one night he had a dream in
which an old man with a long beard came to him
and told him to build a church on the site where the
current church is now and give it the name St. Petar.
He did not pay attention to this dream. Some time
passed by and he dreamt the same dream again;
but this time the old man threatened him and told
him: “If you don’t do that, you’ll see what will befall
you.” He told his brother Joshe about this dream
and the two returned from America and, with the
help of the whole village, Nikola built the monastery church in 1923. The walls of the church were
built of carved stone with a single-nave foundation.
Twenty metres from the church, on the north side,
a high bell tower was built, which is interesting in

its construction and location. In addition, there is
also a freshwater spring to the south of the church
from which visitors, according to their beliefs, take
holy water.
The monastery church St. Petar and Pavle has
an extraordinary view from Polenata and can even
be seen at a distance of more than two kilometres
at the entry to Ljubojno. The first building of Ljubojno that visitors can see in the distance is the church
of St. Petar and Pavle.
7. St. Marena Church
This church is located on the western side of
the village, at the exit to Dolno Dupeni and Nakolec. In the past it was at the end of the village but
now it is in the village because behind the church a

Св. Петар и Павле / St. Peter and Paul
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вата се изградени поголем број куќи. Годината
на градењето не е одбележана, а постарите жители во Љубојно паметат дека таа како параклис
е изградена во почетокот на XX век од мештанинот Илија Мелески.
8. Црквата Свети Димитрија
Оваа црква се наоѓа на северозападната
страна на селото, на самиот влез во Љубојно, од
десната страна на патот за Ресен. Годината на
градбата не е никогаш запишана, а се смета дека
по остатоците на гробиштата кои уште се распознаваат во околината на црквата, таа била изградена заедно со црквите Свети Никола и Свети
Атанас во XIV или XV век и е една од најстарите
цркви во Љубојно. Во нејзината близина била населбата Куќиштата.
9. Црквата Света Богородица
Црквата Света Богородица габаритно е малечка и се наоѓа на западната страна на селото,
во ливадите на местото викано „Богородица“.
Таа е оддалечена околу еден километар од Љубојно и се наоѓа во близина на патот Ресен-Маркова Нога, на брегот на Стара (Брајчинска) Река.
Градена е во поново време, односно во XX век.

Св. Марена
St. Marena
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10. Параклисот СветаТројца
Параклисот Света Тројца се наоѓа на патот од Ресен кон Љубојно, кај месноста викана
„Ореите на Димовски“. Параклисот го изградил
познатиот и признат пејач на забавни и народни
песниЛамбе Алабаковски, за здравје на неговата
фамилија Алабаковци.
11. Параклисот Света Софија
Параклисот Света Софија е изграден на местото викано „Синец“, каде се наоѓа познатата
чешма „Синец“, чија вода е спроведена до центарот на Љубојно на Полена,за што заслуги имаат:
Петре Германски, Бошко Рајчовски -Пелистерски
и Дане Василевски. Овој параклис е дар од полицаецот Томе Капетановски, од Малоишта и неговата сопруга Васка Гакевска од Наколец, како и
на Лиле Видиновска и Диме Радевски од Демир
Хисар.
12.Параклисот СветиАтанас
Параклисот Свети Атанас се наоѓа од десната страна на патот од село Љубојно кон Брајчино,
над Штабот, спроти црквата Свети Илија. Таа е
донаторство на Лиле Карапашовска со сопругот
Блаже Димитровски.

Св. Богородица
St. Mary
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Св. Софија / St. Sofia

Св. Атанас / St. Atanas

number of houses were built. The year of its construction is not known and older residents in Ljubojno remember that it was built as a chapel at the
beginning of the 20th century by Ilija Meleski, who
was born in Ljubojno.

10. St. Trojca Chapel
The chapel St. Trojca (the Trinity) is located
on the road from Resen to Ljubojno, at the locality
called “Oreite Dimovski”.It is a donation of the famous and recognized singer of entertaining songs
Lambe Alebakovski, fot the health of his family.

8. St. Dimitria Church
This church is located on the northwest side
of the village, at the entrance of Ljubojno, on the
right side of the road to Resen. The year of its construction is unknown but by the remains of the
cemetery, which are still recognized in the vicinity
of the church, it is considered to be built along with
the churches St. Nikola and St. Atanas in the 14th or
15th century respectively, and it is one of the oldest
churches in Ljubojno. In its vicinity there was a settlement named Kukishtata.
9. St. Bogoroditsa Church
The church St. Bogoroditsa (St Mary Church)
is of small dimensions and is located on the west
side of the village, in the meadows of the place
called “Bogorodica”. It is about one kilometre from
Ljubojno, near the road Resen-Markova Noga, at
the shore of Stara (Brajchinska) River. It was built
in recent times over the course of the 20th century.

11. Sv. Sofia Chapel
The chapel St. Sofia was built on the place
called «Sinec», where is the famous fountain «Sinec», whose water is conducted to the center of
Ljubojno on Polena, for which spevial contribution
have: Peter German, Boshko Rajchovski - Pelistersli
and Dane Vasilevski. This chapel is a gift from the
policeman Tome Kapetanovski from Maloishta and
his wife Vaska Gakevska from Nakolec, and Lile
Видиновска with her husband Dime Radevski from
Demir Hisar.
12. Sv. Atanas Chapel
The chapel St. Atanas is located on the right
side of the road from Ljubojno to Brajchino near
the Army Headquarters, opposite of the church St.
Ilija. It is a donation of Lile Karapashovska with her
husband BlazeDimitrovski.
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Славејко Арсов
Славејко Арсов, виден
македонски
револуционерен деец, загинал во борба
против турската војска на 22 август 1905
година. Роден е во Штип, а работел како
револуционерен деец до самото Илинденско
востание во Кичевско и Прилепско, а за време
на Востанието бил ресенски војвода.
Славејко Арсов служеше верно на
ослободителното дело на македонскиот
народ. На пат со својата чета за Ресенско,
погинува при Рајчени, Кратовско на 22 август
1905 година.

бр. 346 - 1982 година
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Македонија - Торонто
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Гандето во Торонто
Во неделата, на 30 ноември, 2003 година,
Канадско-македонското историско здружение,
заедно со Македонската православна црква
Свети Климент Охридски и со Македонското
движење за човекови права од Канада, беа домаќини на историската презентација од страна
на Јосиф Гандето, автор на книгата „Антички Македонци, разлики помеѓу античките Македонци
и античките Грци“.
Јосиф, сегашен жител на Флорида, САД, е
роден во 1945 година во Љубојно, Република Македонија. Од 1964 до 1996 година Јосиф студираше математика на Универзитетот во Скопје, по
што имигрираше во САД и го продолжи своето
образование на државниот универзитет „Вејн“
во Детроит, Мичиген, каде што стана магистер
за образование. Јосиф не запре тука, туку го продолжи своето образование и на Универзитетот
„Нова“ во Форт Лаудердејл, стекнувајќи се со
титулата експерт за образование и во моментов
е професор во Флорида. Покрај пишување поезија, Јосиф, исто така, е упорен и непоколеблив
проучувач на македонската историја. Во 2002
година ја објави книгата „Античките Македонци,
разликите помеѓу античките Македонци и античките Грци“ на англиски јазик, а во 2003 година ја
објави збирката песни „Муабет“ на македонски
јазик.
На темата „Разликите помеѓу античките Македонци и античките Грци“ Јосиф презентираше
извонредна анализа која не остави сомнеж во
ничиј ум за тоа кои биле древните Македонци,
а кои не биле. Со обилна документација од антички и модерни извори, Јосиф изнесе неспорни
докази дека античките Македонци биле единствена, определена и горда раса и тие, дефинитивно, не биле Грци. Јосиф ја стаписа публиката
преку претставување докази, еден по еден, што
докажуваат дека античките Македонци не само

што не биле Грци, туку дека биле горди на своите достигнувања кои далеку ги надминувале
оние на Грците. Во умовите на древните народи
немало сомневање за тоа кои биле Македонците, но тие дефинитивно не биле Грци.
Во име на Македонската заедница во Торонто би сакал да му се заблагодарам на Јосиф Гандето што одвои време од неговиот презафатен
распоред за да дојде во Торонто и да нѐ просветли со неговите откритија. Јосиф, со користење на
докази од стари извори, има направено одличен
труд составувајќи една концизна анализа што ги
одделува фактите од заблудата. Неговата книга
претставува ковчег со богатство од информации
кои не само што ќе го просветлат читателот, туку
ќе ги преобрати и скептиците. Книгата може да
се купи за триесет канадски долари од Македонското движење за човекови права од Канада,
само кликнете на www.mhrmc.ca за детали. Од
сѐ срце книгата им ја препорачувам на сите читатели.
Посебна благодарност и до Историското
здружение „Алекс Нитсис“ и до неговиот комитет, како и до д-р Драги Денковски за неговата
финансиска помош која ја овозможи оваа презентација.
Му посакувам секое добро на Јосиф во неговите идни напори и го охрабрувам да продолжи
да биде инспирација за сите нас.
Ристо Стефов
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MAKEDONIJA - BIBLISKA ZEMJA

P

очнувајќи од древниот период па до денес Македонија е и ќе биде место каде
што се вкрстуваат различни цивилизации и религии. Така, на овие балкански
простори христијанството се појави пред многу
векови, односно уште од времето кога апостол
Павле дошол во Македонија. Македонија како
земја, неколкупати се споменува и во Библијата.
Историски гледано, почнувајќи од древните времиња на Александар Македонски, преку римскиот и византискиот период, како и преку големите
миграции на различни племиња (Славјаните) кон
југ а потоа и за време на отоманскиот период,
Македонија беше раскрсница на нации, цивилизации, култури, јазици и религии.
Оваа географска положба ја сместува Македонија на крстосницата меѓу исток и запад. Сите
воени експедиции морале да поминат преку неа,
а таа била мост преку кој врвела развиената трговија, заедно со различните културни, религии и
други влијанија. Македонија била еден од првите
региони во кој пристигнала христијанската вера
и преку неа христијанството се проширило кон
запад.
Македонија „старата татковина“, како што
македонските иселеници милуваат да кажат за
нивната прадедовска земја, го зафаќа централниот дел на Балканскиот Полуостров. Таа има
извонредно значајна положба во спојувањето на
важните патишта и крстосници. Земјата е отворена вдолж долините на реките Вардар и Струма
кон Егејското Море, како дел од Медитеранот.
Во минатото патот Виа Егнатиа најважната раскрсница на Балканскиот Полуостров која поминувала од Дуразо преку Елбасан, Охрид и Битола
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до Солун и Константинопол се протегала и низ
Македонија.
Исто така, почетоците на првата азбука од
свети Кирил (Константин Солунски), човекот кој
во тој период се истакнувал по своето образование, била историски значајна за сите славјански
народи. Самата азбука и првите преводи од богослужбените книги ја означиле на теоријата на
трите јазици и го вовеле славјанскиот јазик (старомакедонскиот) на степен на трите цивилизациски јазици, латинскиот, елинскиот и еврејскиот и
оттогаш Господовиот збор, започнал да се шири
на старомакедонски, односно на славјански јазик, а луѓето почнале да пишуваат со таа азбука
и јазик.
Доаѓањето на свети Климент Охридски во
Македонија, исто така, е од голема важност за
првата македонска (словенска) азбука, бидејќи
судбоносниот момент дошол кога Македонците можеле да се образуваат од нивните учители
на својот мајчин јазик. Како надополнување на
другите мисионерски активности, во период од
само седум години, 3.500 студенти се здобиле со
образование на Климентовиот универзитет во
Охрид.
Ова била вистинска ренесанса на Македонците. Тука не само што ја потврдиле македонската вера, туку и се здобиле со повисоко образование, бидејќи покрај теологијата на Климентовиот
универзитет, се учеле и други предмети вклучувајќи молитва на старомакедонски (словенски)
јазик, пеење, општа и црковна историја, природни науки, филозофија, медицина и јазици.
Меѓутоа, најважната работа било тоа што, извршените преводи заедно со транскрипцијата
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MACEDONIA - A BIBLICAL LAND

S

tarting from the ancient period up to
now, Macedonia is and has been the
place where different civilizations, cultures and religions have intersected.
Christianity appeared many centuries ago in these
Balkan areas from the time when Paul the Apostle
came to Macedonia. It is also mentioned as a land,
in the Bible in several places. And, if we throw a
historical glance starting from the ancient times
of Alexander the Great, through to the Roman and
Byzantine times, through the great migrations of
different tribes to the south, and then during the
Ottoman period, Macedonia was a crossroads of
nations, civilizations, cultures, languages and religions.
This geographical position placed Macedonia
at the cross-roads of East and West. All military expeditions were obliged to cross it and it was the
bridge over which passed the developing trade of
the time and, together with it, a variety of cultural, religious and other influences. Macedonia was
one of the first regions to be touched by Christianity. It was also one of the first areas to receive the
Christian faith and it was through it that Christianity
spread to the West.
Macedonia, “the old country” as Macedonian
emigrants call their grandfather’s land, occupies a
central part of the Balkan Peninsula and has an extremely advantageous position at the intersection
of important roads and highways. The country is
open along the valleys of the Vardar and Struma to
the Aegean Sea, itself a part of the Mediterranean.
In the past the Via Egnatia, the most important of
all the Balkan Peninsular highways, from Durazzo
via Elbasan, Ohrid and Bitola to Solun (Thessalo

niki) and Constantinople (Istanbul) stretched
across Macedonia.
In addition, the invention of the first alphabet
by St. Cyril (Constantine of Solun), a man famed for
his rare learning at that time, was a historical watershed for all the Slav peoples. The alphabet itself
and the first translations of liturgical books marked
the term of the three languages theory and the introduction of the Slav language (Old Macedonian)
into the ranks of the civilized languages, Latin, Hellenic and Hebrew, and from then the word of God
was spread in Old Macedonian (Slavonic), so people began to write in that alphabet and language.
The arrival of St.Clement of Ohrid in Macedonia is also of great importance for the first Slavonic
(Old Macedonian) alphabet because the moment of
destiny had come when Macedonians found themselves able to be educated by their own teachers in
their mother tongue. In addition to other missionary activity, in a period of only seven years, 3,500
students passed through Clement’s university in
Ohrid.
This was a true renaissance of the Macedonians. Here they were not merely confirmed in the
Macedonian faith but even received a varied higher
education since, in addition to theology, a whole
series of other subjects was taught at Clement’s
university; including preaching in Old Macedonian
(Slavonic), singing, civil and ecclesiastical history,
natural science, philosophy, medicine and languages. However, the most important thing was that
the work of translation carried on here, together with transcription, constituted an entire literary school. Ohrid became the centre from which
Slav literacy and literature spread to all the Slav
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формирале една цела литературна школа. Охрид станал центарот од кој македонската литература се раширила кај сите славјански народи.
Во исто време Охрид станал и вистински центар
на христијанството - „христијански Ерусалим”,
како што и денес се нарекува.
Македонското милениумско опстојување,
како да наликува на долга, ретка и, речиси неверојатна приказна, сместена во аналите на посебноста и бесмртноста. Ретки се примерите во
историјата за такво истрајување на еден народ
кој поминал низ такви турбулентни амплитуди
низ вековите. Ретки се примерите на една земја
како македонската, која е толку богата со цивилизациски и културни доблести и посебности со
историски и епски вредности. Македонија како
етнички и општествен организам поминувала и
заминувала низ толку фази на негација, исцрпувачка обесправеност на делење и парчење на
долги и крвави буни и битки. И сė така, додека
на историската сцена, која наликува на птицата

феникс, не стана неразделен и респектиран дел
од големото европско, светско и универзално
семејство.
Бескрајно долгиот тежок пат, е исполнет
и со блескавите страници на македонското истрајување и цврстина, кого библиска Македонија
го мина низ лавиринтот на временската непокорност, за конечно, како нација да се конституира и
да се потврди, за жал, дури кон половината на XX
век. И тоа, како народ од европски профил, лоциран во срцето на Балканот, на територијата на
античка Македонија, каде што старите култури
и римската цивилизација оставиле бројни траги,
а христијанството и исламот долго се бореле за
превласт. Македонскиот народ опстојал на сите
видови притисоци, закани и вековни обезличувања, успевајќи да биде зачуван, благодарение
на својата културна консолидација. Иако благонаклонетоста на судбината најчесто го одминувала, сепак, многувековната исцрпувачка борба, востанијата, буните и пркосите, го научија

Златниот ковчег со шеснаесет кракото македонско Сонце од Кутлеш (Вергина-Палатица)
Golden Chest with sixteen-ray Macedonian Sun of Kutlesh (Vergina-Palatica)
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Детал од Александровиот мозаик, прикажувајќи ја битката кај Ис
Detail from the Alexander mosaic, representing the Battle at Issus

peoples. At the same time Ohrid became a true
centre of Christianity - “The Christian Jerusalem” as
it is still known today.
The millennium-old Macedonian survival
seems to resemble a long, rare, and almost incredible story fitted in the annals of uniqueness and
immortality. There are rare examples in history
of such persistence of a people that has endured
such turbulent periods throughout the centuries.
Macedonia is a rare country that is so rich with the
virtues of civilization and culture, and rare historical and epic values, which, as an ethnic and social
organism, has passed through so many stages of
negation and exhausting injustices of division and
partition, and of long and bloody rebellions and
battles. And this continued until, like the phoenix,
on the historical scene it became an inseparable
and respected part of the huge European, global,
and universal family.
The endlessly long and hard road is filled with
the bright pages of Macedonian persistence and
strength. Biblical Macedonia walked through the
labyrinth of insubordination to time, to finally constitute and confirm itself as a nation. Unfortunately
this happened late in the mid-20th century, but then
as a people of European profile, settled in the heart
of the Balkans, on the territory of Ancient Macedo-

nia, where the old cultures and the Roman civilization left numerous traces, where Christianity and Islam fought for ages to dominate. The Macedonian
people endured every kind of pressure and denial
of its identity, still managing to survive thanks to its
cultural strength. Even though fate was never kind
to them, the many centuries of exhausting battles,
rebellions, riots, and spite taught the Macedonians
to successfully learn from the harsh school of survival and shape their national state.
Macedonia first existed as an independent
state during the Ancient period. It was located on
the territory that used to be known as Emitia. Ancient Macedonia bordered to the south with Ellada (modern day Greece), to the west with Epirus,
to the northwest with Illyria, and to the east with
Thrace. The country was primarily populated by
Macedonian tribes known as Orestis, Lynkestians,
Elimioties and Evrodeis.
A large number of both foreign and domestic
authors have written about the historical development of Macedonia since ancient times to now.
Many authors have tried to distort the Macedonian story, while some of them have presented the
historical facts about Macedonia and the Macedonian people too easily. From the many works of literature it could be concluded that during this long
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Самоилова тврдина во Охрид / Samoil,s fortress in Ohrid

македонскиот народ успешно да ја совладува
суровата школа на опстанокот и конечниот национално-државен облик.
Како самостојна држава Македонија за првпат постои од дамнина, уште од античкиот период. Се наоѓала на територијата на едноимената
област, порано нарекувана Емитија. Древната
Македонија се граничела на југ со Елада (денешна Грција), на запад со Епир, на северозапад со
Илирија и на исток со Тракија. Основното население во држвата биле македонските племиња
Орести, Линкести, Елимиоти и Евродејците.
168
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За историскиот развој на Македонија од
античко време па до ден-денес пишувале голем број странски и домашни автори. Некои се
обидоа да ја искриват македонската историја, а
некои лесно ги презентираат историските факти
за Македонија и македонскиот народ. Од многубројната литература може да се заклучи дека
во овој долг временски период и 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.
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and eventful period, only two peoples have called
themselves Macedonians: the ancient Macedonians and present day Macedonians who live on the
territory of ethnic Macedonia and on all continents
of the world.
In the rich history of Europe, it is hard to find
a people like the Macedonians who have suffered
so many upheavals during their national establishment. It is hard to find another people in the world
who have had such a turbulent history as well.
Every single storm struck them. There was no war
that failed to strike them. Each misfortune that
took place in these areas put Macedonia in the very
centre and Macedonians received the first blows.
Following their destiny in the last thirteen centuries, it could be said that the destiny was history
to many peoples, while for the Macedonians the
history was their destiny. They lived under slavery
for nine centuries as follows: 517 years under Turkish slavery; 225 years under Byzantium slavery; 76
years under Bulgarian; 83 years under Serbian slavery and for only 422 years were they half-free or
free.

Judging objectively, the people, whose most
beautiful song and best dance are called Teshkoto,
could not help having such a fate and past. Macedonia was not only always at the points where
many swords and yataghans, sabers and daggers
crossed, but it was also the place where several different cultures clashed and intersected each other.
In fact Macedonia of that time was and now is the
cradle of civilization’s focal point as not only one
of the ancient civilizations, but one of the oldest
civilizations. Macedonia, most probably, is the only
country in the world that has not changed its name
at all. Macedonia is considered to have gotten its
name from Macedon, the god of light and son of
Zeus.
Well-known researches of mythology are of
the opinion that the word “Zeus” comes from the
Macedonian word - “star”. Therefore, the symbol
of Macedonia was a star with sixteen legs, respectively the Sun with sixteen rays from Kutlesh (Vеrgina - Palatica).
Since ancient times the name Macedonia has
denoted a small province in the immediate vicinity

Македонска резба / Macedonian wood carwings
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Во богатата историја на Европа тешко е да се
најде народ каков што е македонскиот, кој имал
толку многу превирања со своето национално
конституирање. Тешко е да се најде друг народ
во светот кој имал толку бурна историја. Секоја
бура последично го погодувала македонскиот
народ. Не минала војна која го одминала. Секоја
несреќа што се случила на овие простори Македонија ја ставила во центарот на збиднувањата, а
Македонецот ги добивал првите удари.
На многу народи судбина им била историјата, а на Македонците историјата им била судбина. Следејќи ја хронологијата во тринаесетте
последни векови, Македонците цели девет века
поминале под разни ропства и тоа: 517 години
под турско, 225 години под византиско, 76 години под бугарско, 83 години под српско ропство
и само 422 години поминале полуслободни и
слободни.

Народот на кој најубавата песна и најдоброто оро му се викаат „Тешкото”, објективно и не
можел да има поинаква судбина и потешко минато. Македонија не само што отсекогаш била на
секот на многуте мечеви и јатагани, сабји и ками,
туку во неа се судрувале и се вкрстувале неколку различни култури. И токму таа Македонија,
всушност, била и е лулка на цивилизациските
средишта како една не само од најстарите, туку
поточно и една најстара цивилизација.
Македонија, најверојатно, е единствената
земја во светот која, воопшто не го менувала
своето име. Како што се смета, името го добила
според богот МАКЕДОН, Бог на светлината и син
на Зевс.
Познатите истражувачи на митологијата се
на мислење дека зборот Зевс доаѓа од македонскиот збор - ѕвезда, па така симболот на Македонија била ѕвездата со шеснаесет зраци, односно

Дел од Лерин / A part of Lerin
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Св. Софија во Охрид / St. Sophia Church in Ohrid

of Pella - the capital of the ancient Macedonian Empire. It covered the area between present-day Lake
Pazar, which is dried out, and the lower basin of the
river Vardar. But, parallel with the expansion of the
borders of the Macedonian Empire, this province
known by the name Macedonia gradually became
larger and larger, and therefore the ancient Macedonians started to distinguish Upper and Lower
Macedonia mainly based on the geographical characteristics of the area. However, such a division of
Macedonia had political, cultural, military and administrative importance. As a result, Macedonia as
an historical and geographical region is mentioned
in the Bible several times.
As a geographical region, Macedonia covers
the middle part of the Balkan Peninsula, the space
which is enclosed by Sar Mountain, Skopska Crna
Gora, Kozjak, Osogovo and Rila on the north and by
the river Bistrica and the coast of the Aegean Sea
up to the mouth of the river Mesta on the south.
The river Bigla and the watershed of the early
ridged mountains of Korab, Jablanica, Gramos and
Pind enclose Macedonia on the north, while the river Mesta and the western parts of the Rhodopes
enclose Macedonia on the east. Within these borders Macedonia covers an area of 67,741.2 km2.

There are a great number of historical and archaeological discoveries that have confirmed numerous facts of great importance to the Balkans,
Europe and the world which originate from Macedonia. Therefore we, the Macedonians, should be
proud of them. Here are some of those unique and
distinctive characteristics of Macedonia:
• Macedonia is the homeland of Aleksandar III
of Macedon (the Great) who, along with his
father Philip II of Macedonia, is a prominent
person whose contributions are declared to
be landmarks in the history of waging wars
and military tactics, and he is unparalleled thus
far as a commander;
• Ancient Macedonia, as the first European
empire, introduced specific objectives and
behaviours towards the oppressed peoples,
such as: respect for the cultures of those
conquered: absence of violence and plunder
of those who voluntarily agreed to join
the Empire; establishing specific national
characteristics and organizing special defense
on its territories;
• Macedonians were the first people in Europe
to accept Christianity as their religion which
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Сонцето со шеснаесет зраци од Кутлеш (Вергина
- Палатица).
Со името Македонија уште во античките
времиња се означувала една мала покраина во
непосредна близина на Пела - престолнината на
античкото Македонско Царство. Таа ја опфаќала земјата меѓу денешното исушено Пазарско
Езеро и долниот тек на реката Вардар. Но, со
проширувањето на границата на Македонското
Царство постепено пораснала и областа означена со името Македонија, која античките Македонци ја делеле на Горна и Долна Македонија,
пред сė, поради географските карактеристики
на просторот. Меѓутоа, таквата поделба на Македонија имала политичко, културно, воено и административно значење. Затоа, Македонија како
историско и географско подрачје се споменува
како земја на неколку места и во Библијата.
Македонија како географски регион го
зафаќа средишниот дел на Балканскиот Полуостров, просторот што е заграден на север со
планините Шар Планина, Скопска Црна Гора, Козјак, Осогово и Рила, а на југ со реката Бистрица
и брегот на Егејското Море до утоката на реката Места. Планината Бигла и вододелниците на
младонабраните планини Кораб, Јабланица, Грамос и Пинд ја заградуваат Македонија од запад,
а од исток реката Места и западните делови на
Родопите. Во овие граници Македонија зафаќа
простор од 67.741,2 километра квадратни .
Голем број историски и археолошки наоди,
на коишто изворите им се од Македонија и за
кои ние Македонците треба да бидеме горди,
потврдиле бројни факти од балканско, европско
и светско значење, Меѓу бројните карактеристики за Македонија се следните:
• Во Македонија е роден Аександар III Македонски (Велики), кој заедно со својот татко
Филип II Македонски претставува меѓник на
историјата на војувањето, тактиката и досега е ненадминат војсководец;
• Античка Македонија како прва европска
империја воспоставила специфични цели и
однесувања со потчинетите народи, како:
почитување на културите на покорените, неприменување насилство и грабежи на оние
кои доброволно се согласиле да се приклучат кон Империјата, утврдување на карактеристични државни обележја и организирање посебна одбрана на териториите;
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• Македонците биле првите во Европа кои го
прифатиле христијанството како религија и
преку кои се проширило во Европа и Азија;
• Од Македонија потекнуваат браќата свети Кирил и свети Методиј кои ги превеле
црковните христијански книги на посебно
славјанско писмо (старомакедонското), со
корени од Македонија;
• Во Охрид е отворен првиот словенски универзитет, од кој покрај христијанството се
формирала и ширела посебната славјанска
култура;
• Во селото Таор, Скопско е роден и најпознатиот византиски владетел Јустинијан, чии
правни одредби се учат и денес во сите
светски универзитети;
• Во Македонија е роден „таткото“ на современа Турција, Кемал Ататурк;
• Во Скопје е родена Мајка Тереза, една од
најхуманите жени во светот.
Националниот состав на населението, особено во егејскиот и пиринскиот дел на Македонија имаат претрпено големи етнички измени,
особено по балканските војни и по поделбата на
Македонија. До балканските војни македонското
население во Егејска Македонија било најбројно.
Македонците под грчка (елинска) власт биле и
постојано се подложени на асимилаторски тортури и присилна емиграција, со единствена цел
да се измени етничкиот состав на Македонија.
Македонскиот народ, според своите карактеристики и обичаи, јазично и етнички е различен
и им е туѓ на Елините, Бугарите, Србите и Албанците. Од тие причини елинската и бугарската
буржоазија од првиот момент, кога ја проширила
својата власт изградила политика на физичко истребување на македонскиот народ и менување
на етнолошкиот состав во своја корист. Така,
елинската буржоазија, со намера да го избрише
секој белег што потсетува на македонскиот карактер на Егејска Македонија, во ноември 1926
година донела закон за замена со грчки имиња
на селата и градовите, називите на планините,
полињата, топонимите, реките итн.
Меѓутоа, Македонците не само што постоеле, постојат, туку и ќе постојат, сė додека светот
светува и векот векува, зашто не е лесно да се
искорени еден народ таму каде што живеел со
векови и покрај сите мерки на злосторства, насилства и денационализација.
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was later spread throughout Europe and to
Asia;
• Saints Cyril and Methodij were brothers who
came from Macedonia and translated Christian
religious texts using the Glagolic alphabet
which they had devised, and that alphabet
had its roots in Macedonia as well;
• The first Macedonian (Slavic Speaking)
University was opened in Ohrid from which, in
addition to Christianity, a special Macedonian
culture was developed and spread;
• One of the most famous Byzantine rulers,
Justinian, whose legal provisions are taught
today in all the universities worldwide, was
born in the village Taor in Skopje;
• Kemal Ataturk, “the father” of modern Turkey,
was also born in Macedonia;
• Skopje is the hometown of Mother Teresa, one
of the most humanitarian women in the world.
The national composition of the population,
especially in the Aegean and Pirin part of Macedonia,
has undergone great ethnic alternation and
fluctuations, especially after the Balkan Wars and
after the partition of Macedonia. Up to the Balkan
Wars, the Macedonian population in Aegean Mace-

donia was in the majority. Macedonians under Hellenic (Greek) authority were and still are subject to
assimilatory torture and forced emigration with the
primary goal to change the ethnic composition of
Macedonia.
According to their characteristics and customs, the Macedonian people are completely different and alien to Hellenics, Bulgarians, Serbians
and Albanians linguistically and ethnically. That is
the reason why the Hellenic and Bulgarian bourgeoisie built a policy of physical extermination of
the Macedonian people and changed their ethnological composition for their own benefit. Thus, the
Hellenic bourgeoisie, with the intention of erasing
any mark that reminds them of the Macedonian
character of Aegean Macedonia passed a law, in
November 1926, to replace the names of all villages
and towns, mountains, fields, place names, rivers,
etc.to Greek
However, the Macedonians have not only existed in the past, but they exist now and are going
to exist also in the future until the end of time, because it is not easy to uproot one people from the
place where they have lived over the centuries in
spite of all measures of violence and denationalization.
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DOLNA PRESPA
VO EGEJSKA MAKEDONIJA

V

о делот на монографијата насловен
„Поделена Македонија” се дадени текстови за Долна Преспа во Беломорска
Македонија со цел скромно да се прикажа активностите на македонскиот народ на тие
простори. А, таму постојат селата: Раби (Р‘би),
Медово, Штрково, Опаа, Рудари, Папли (П‘пли),
Оровник, Буковик, Лок (Л‘к), Дреново, Трново,
Граждено, Орово, Дробитишта, Винени, Нивици
и Аил (Ахил), како и 3 села во делот на Албанија:
Заградец, Ракитско и Суец.
Општопознато е дека македонскиот народ,
според своите карактеристики и обичаи, јазично и етнички и е туѓ на Грција. Од тие причини
грчката буржоазија од првиот момент од 1913
година ја проширила својата власт над Егејска
Македонија, изградила политика на физичко истребување на македонскиот народ и менување
на етничкиот состав во своја корист. Грчката
буржоазија, во намера да го избрише секој белег што потсетува на македонскиот карактер на
Беломорска Македонија, во ноември 1926 година донела Закон за замена на македонските топоними со грчки имиња на селата и градовите,
називите на планините, полињата, реките итн.
Повеќедеценискиот процес на етничко чистење, елинизација, бришење на македонската историја и нејзиното толкување според елинските
големодржавни потреби е процес на бришење на
македонскиот национален идентитет и постоење.
Особено егзодусот на Македонците од Долна
Преспа како последица од војните и од елинските (грчките) репресивни режими, спаѓа во редот
на најтрагичните етнички чистења направени врз
еден народ во најновата европска историја.
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Заради остварување на елинските мегаломански идеи, Македонците од Долна Преспа, а
и од цела Беломорска Македонија, од 1913 година се изложени на физичка и духовна репресија,
која низ различни форми, но со непроменети
цели, трае до ден-денес. Се обезличува и деноминира македонскиот народ и неговиот национален идентитет низ перманентна елинизација.
Не се дозволи враќање на илјадниците протерани наши сонародници, со цел да се прикаже македонската историја како елинска.
Проблемот на македонскиот егзодус ја
претставува оската околу која гравитира фалсификуваната елинска историја. Егзодусот може да
се проучува од историски, политички, психолошки, етички и друг аспект и како тема на најочигледен начин го изразува колективното и индивидуалното страдање на македонскиот народ од
Долна Преспа.
За жал, во Долна Преспа, а и во цела Беломорска Македонија денес владее национално и
политичко ропство. Таму елинските (грчките) националисти и шовинисти прават големи усилби
да го обезличат македонскиот национален дух и
да го уништат и длабоко да го закопаат богатото
историско и културно минато на македонскиот
народ, за што пишувале голем број интелектуалци и паталци.
Посебно место им припаѓа на истакнатите
борци од Долна Преспа кои ги дадоа своите
животи за народот од Егејска Македонија.
Меѓу нив се светлите ликови на учителот Лазо
Ангеловски од Граждeно, Сотир Миовски од
Орово, Германија Пајкова и Никола Четелевски
од Герман и многу други знајни и незнајни херои.
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DOLNA PRESPA
IN AEGEAN MACEDONIA

I

n this section entitled “Picture of Dolna Prespa” texts are given about Lower Prespa in
Belomorska Macedonia, in order to adequately demonstrate the activities of Macedonian
people in that area. The following villages are located there: Rabbi (R’bi), Medovo, Shtrkovo, Opaa,
Rudari, Papli (P’pli), Orovnik, Bukovik, L’k (Lok),
Drenovo, Trnovo, Grazhdeno, Orovo, Drobitishta,
Vineni, Nivici and Ail (Achill), as well as 3 villages in
Dolna Prespa located in Albania: Zagradec, Rakitsko and Suec.
It is generally known that Macedonian people,
according to their characteristics and traditions,
are unfamiliar to Greeks linguistically and ethnically. For these reasons the Greek bourgeoisie, from
1913 when it first extended its dominion over Aegean Macedonia, built its policy of physical extermination of the Macedonian people, changing the ethnic
composition in its favour. In order to erase every
mark that reminds of the Macedonian character
of Belomorska Macedonia, the Greek bourgeoisie
adopted a law, in November 1926, to replace Macedonian toponyms with Greek names of the villages
and towns, mountains, fields, rivers and so on.
The decade-long process of ethnic cleansing,
Hellenization, deleting Macedonian history and its
interpretation according to Hellenic pan-national
needs is the process of erasing the Macedonian national identity and existence. The exodus of Macedonians from Dolna Prespa, as a result of the wars
and repressive Hellenic (Greek regimes), is, above
all, one of the most tragic ethnic cleansings done to
a nation in recent European history.
For the purpose of implementing the Hellenic
Megali ideas, the Macedonians of Dolna Prespa

and across Belomorska Macedonia have been
exposed, since 1913, to physical and spiritual
repression, which came in various forms, but with
intact targets, last to this day. The Macedonian
people are depersonalized and deprived of
their national identity through permanent
Hellenization. The exiled citizens are not allowed
to return in order to present Macedonian history
over a Hellenic one.
The problem of the Macedonian exodus represents the axis around which the counterfeit Hellenic history gravitates. This exodus can be studied
from historical, political, psychological, ethical and
other aspects and, as a theme, it expresses, in the
most obvious way, the collective and individual suffering of the Macedonian people from Dolna Prespa.
Regretfully, in Lower Prespa, as in all of Belomorska Macedonia, national and political slavery
reign today. There the Hellenic (Greek) nationalists and chauvinists make great efforts to erase
the Macedonian national spirit and to destroy and
deeply bury the rich historical and cultural past of
the Macedonian people, about which many intellectuals and victims have written.
Special place belongs to the famous persons
from Dolna Prespa who gave their young lives for
the victory of their people in Aegean Macedonia.
Among them are the following persons: the teacher Lazo Angelovski from Grazhdano, Sotir Miovski
from Orovo, Germanija Pajkova and Nikola Chetelevski from German, and many other known and
unknown heroes. A special place belongs to Bogoja
Fotev from German who was a revolutioner and a
president of the Presidium of ASNOM.
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Посебно место му припаѓа на Богоја Фотев од
Герман кој беше револуционер и претседател на
Президиумот на АСНОМ.
Овој дел на монографијата има за цел скромно да отслика дел од некои настани и личности
кои имаат придонес во историскиот, националниот, духовниот и културниот развој на Долна Преспа, во Егејска Македонија. Се знае дека најголем
број од населението е распрскано по светот, но
тоа, со некои исклучоци, си остана со силни национални чувства и голема почит и љубов кон
прадедовската поделена земја - Македонија.
Меѓутоа, од немање доволно простор и податоци за делот од Долна Преспа што е окупиран од
Елада (Грција), особено за помладите генерации,
ги молам читателите да имаат разбирање.
Исто така, во овој дел за Долна Преспа во
Беломорска Македонија ќе забележиме имиња
кои имаат значаен прилог во културата и пишаниот збор.

Томе Миовски е роден 1933 година во селото Орово, Долна Преспа, а живее во Перт, Австралија. Тој е еден од хроничарите за македонското
иселеништво во Австралија и е автор на делата:
„Паднати за татковината“ (1968); „Австралија
и македонските доселеници“ (1971); „Орово и
оровчани во минатото“ (1988), и „Македонците
во Западна Австралија“ (1999).
Во 1979 година излезе од печат значајното
дело „Монографијата со спомен - албум за селото Герман - Преспанско“, чиј автори се Митре Ј
Кајчевски, проф. Александар Г. Карловски, Ристо
Н. Малјановски и Пандо К. Кајчевски. Ова моногравско дело е еден вид потсетник за минатото и
израз на длабока почит на многубројните жртви
од ова македонско село.
Митре Кајчевски - Мичо е роден во 1926
година во Герман. Покрај тоа што е коавтор на
дело „Монографијата со спомен - албум за селото Герман - Преспанско“, тој е и автор на трудот

На граница кај „Маркова Нога“ / / At the border near “Makova Noga”
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Панорама на Герман / Panoramic view of German

This part of the monograph aims to modestly reflect part of some events and individuals who
have contributed to the historical, national, spiritual and cultural development of Dolna Prespa, in
Aegean Macedonia. It is known that most of the
population is dispersed around the world, but nevertheless they, with some exceptions, have harboured strong national feelings and great respect
and love for their partitioned, ancestral country Macedonia. However, I ask the readers for their understanding because of the lack of data about the
area of Dolna Prespa occupied by Ellada (Greece)
and especially about younger generations.
Tome Miovski was born in the village of Orovo, Dolna Prespa in 1933, and lives in Perth, Australia. He is one of the chroniclers of the Macedonian
Diaspora in Australia and is the author of the works:
“Fallen for their homeland” (1968); “Australia and
Macedonian Immigrants” (1971); “Orovo and Orovo fellow-countrymen in the past” (1988); and
“Macedonians in Western Australia” (1999).

Thus, in 1979 it was released the significant
work “Monograph with a Memorial Album for German in Prespa,” by Mitre J. Kajchevski, Prof. Alexander G. Karlovski, Risto H. Maljanovski and Pando
K. Kajchevski. This monographic work is a kind of
reminder of the past and an expression of deep
appreciation of a great number of victims of this
Macedonian village.
Mitre Kajchevski - Micho was born in 1926 in
the village of German, Dolna Prespa. Besides the
coothor of the book “Monograph with a Memorial
Album for German in Prespa,”, he is othor of the
book “ Undestroied Roots - Prespa in the Past and
Present” (1989).
Tsvetko Saragilov was born in 1921 in the village of German, and he is wellknown poet in Canada and USA. He is author of the books: “Mother
Macedonia” (1982 and “A Fog Has Fallen” (1989).
Kosta Mundushev is an author of the book
“Prespa on Fire and Smoke” (1988), which refers to
the devision of Dolna Prespa during the World War
Two.
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Панорама на селото Штрково / Panoramic view of the village Shtrkovo

„Неуништливи корени - Преспа во минатото и сегашноста“ (1989).
Цветко Сарагилов е роден во 1921 година
во Герман, а е познат поет во Канада и САД. Тој
е автор на стихозбирките „Мајко Македонијо“
(1982) и „Паднала магла“ (1989).
Коста Мундушев е од Раби, а е автор на книгата „Преспа во пламен и чад“ издадена во 1988
година, која се однесува на поделбата на Преспа
во Втората светска војна.
Стојан (Стан) Малијан потекнува од Герман,
Долна Преспа. По Втората светска војна заминал
за Канада, а потоа за САД, каде го стекнал своето образование. Автор е на книгата „Историја и
религија на Македонија - портата за Европа“, на
аглиски јазик (History and Religion of Macedonia Gateway to Europe) издадена во 2009 година.
Јанче Андоновски е роден 1968 година
во Скопје. Потекнува од егејскиот дел на
Македонија, по татко Ристо од селото П‘пли
од Преспа, леринска околија и мајка Елена од
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селото Косинец, Костурско. Автор е на повеќе
дела за Македонците од егејскиот дел на
Македонија и тоа: „Крваво за Македонците“
(1985); „Мозок“ (1986); „Итар Пејо се вратил
од кај грешните“ (1997); „Разделба“; „Туѓинец
во Ташкент“ и „Средба“, сите дела издадени во
1991 година; „Суд над Бога“ (1992), и „Носталгија
кон далечниот роден крај“ издадена во 1995
година.
Овој плоден автор има напишано и неколку сценарија за играни серии: сценарио за филм
„Непобедива си судбино“, работен по текст од
расказот „Опустошени души“ од Зоран Јакимовски (1991), сценарио за детската играна серија
„Аладиновата ламба“ (1992) и кореодрамата во
шест слики посветена на референдумот од 1991
година „Молк на душата“ (1992).
Герман Алабашовски живее во Торонто и
е член на друштвото „Браќа Миладиновци“ во
МПЦ Св. Климент Охридски во Торонто. Објавил
повеќе песни во изданијата на Друштвото.
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Stojan (Stan) Malian comes from German,
Dolna Prespa. After World War II he left for Canada
and then the United States where he got his education. He is the author of the book “History and
Religion of Macedonia - Gateway to Europe” (in English) (2009).
Janche Andonovski was born in 1968 in Skopje. He comes from the Aegean part of Macedonia,
of father Risto, from the village of P’pli in Prespa,
in the region of Lerin, and mother Elena from the
village of Kosinec, Kostur Region. He is the author of numerous works about Macedonians from
the Aegean part of Macedonia: “Bloodily for the
Macedonians” (1985); “Brain” (1986); “Itar Pejo
has returned from the sinners” (1997); “Parting”;

“Stranger in Tashkent”; and “Encounter”, all published in 1991; “Court above God” (1992); and “Nostalgia for distant birthplace” (1995).
This prolific author has also written several
screenplays for film series’: the script for the movie
“Destiny, you are invincible” based on the text of the
story “Devastated Souls” by Zoran Jakimovski, (1991);
a script for the children’s TV-series “Lamp of Aladdin”
(1992); and the stage play in six pictures dedicated to
the 1991 referendum “Silence of the Soul” (1992).
German Alabashovski lives in Toronto and is a
member of the Literary Association “Brakja Miladinovci” in the church St. Clement of Ohrid in Toronto. He published a number of poems in the publications of the association.

PART v

· DEVIDED MACEDONIA

179

славе катин · во љубојно на илинден

DEL OD VISTINATA ZA DOLNA PRESPA

PROTERANITE MAKEDONCI OD GRCIJA NE
SE OTKA@UVAAT OD SVOITE IMOTI

S

поред пишувањето на „Македонска нација“ од август 2012 година, до денес
нема ниту еден решен случај пред суд
во Грција за враќањето на имотите на
Македонците, вели за „Дојче Веле“ д-р Никола
Костурски, претседател на Заедницата на организациите на етничките Македонци протерани
од Грција.
- Решавањето на имотното право во една
држава е многу тешко, а уште потешко кога тоа
право треба да се побара во друга држава, во

која сė уште се на сила низа дискриминаторски
закони со коишто им е одземен имотот на
Македонците со потекло од егејскиот дел
од Македонија. Затоа, ние како Македонци
не можеме да ги оствариме тие права, вели
Костурски.
Протераните Македонци од Грција не се откажуваат од нивните барања за враќање на имотите, објаснува претседателот на Заедницата на
организациите на етничките Македонци протерани од Грција.

Дел од трагичната судбина на Егејска Македонија / A part of tragic destini of Aegean Macedonia
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A PORTION OF THE TRUTH OF DOLNA PRESPA

MACEDONIANS EXPELLED FROM GREECE
ARE NOT GIVING UP THEIR PROPERTIES

A

ccording to the media “Makedonska
nacija” (Macedonian Nation) from
August 2012, up to day there is not a
single case settled at a court in Greece
for the return of properties to Macedonians”, says
for the “Deutsche Welle” Dr. Nikola Kosturski, President of the Association of organizations of ethnic
Macedonians expelled from Greece.
“Settling any case related to property law in
any country is very difficult, and even more difficult when that right should be sought in another
country, in which series of discriminatory laws are
still in force that have been dispossessed Macedonians originating from the Aegean part of Macedonia. As a result, we, the Macedonians, cannot
exercise and enjoy these rights”, says Mr. Kosturski.
“Macedonians expelled from Greece are not
giving up their claims for restitution”, explains the
president of the Association of organizations of
ethnic Macedonians expelled from Greece.
“A Committee is set up that has hired a law
firm to defend our rights and it will handle the restitution of properties to Macedonians originating
from Aegean Macedonia. Fifty cases are selected
with complete documentation and title-deeds issued by the Greek Cadastres and submitted to be
considered by this law firm. It is a painstaking work
that will last for years. So far, after these lawyers
were hired about two years ago, we haven’t had
any result”, points out Mr. Kosturski.
Being asked why there is no progress reached
in these cases, Mr. Kosturski responds that, “The
Greek courts deliberately delay addressing these
cases in order not to settle them. Even bringing

these cases before the Supreme Court will take
many years.”
He does not believe much that the procedure
taking place in Greece will bring results, but still
there is hope.
“Hope never dies, it dies last. We hope that
with the entry of Macedonia into the EU, when it
will be a full-fledged member like Greece, and when
we could all go there to get birth certificates, to be
European citizens, we think that one day Greece
will have to repeal these discriminatory laws”, says
Mr. Kosturski.
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- Формирана е комисија, која има ангажирано адвокатска канцеларија што ќе ги брани
правата и ќе се грижи за враќањето на имотите
на Македонците со потекло од Егејска Македонија. Одбрани се педесет случаи со целосна документација, тапии, издадени од грчки катастари
и дадени на разгледување таму. Тоа е макотрпна
работа која ќе трае со години. Досега, откако од
пред две години се ангажирани тие адвокати, немаме некаков резултат, истакнува Костурски.
На прашањето зошто нема напредок во овие
случаи, Костурски одговара дека „грчките судови ја влечкаат работата за да не ја решат. Дури да
дојде до Врховен суд ќе поминат години“.
Тој не верува многу дека постапката што се
води во Грција ќе донесе резултати, но, сепак,
има надеж
- Надежта никогаш не умира, таа умира последна. Ние се надеваме дека со влегувањето на
Македонија во ЕУ, кога таа ќе биде рамноправен
член со Грција и кога ќе можеме сите да одиме
таму да вадиме изводи од матичната книга на
родените, да бидеме европски граѓани, мислиме
дека Грција ќе мора еден ден да ги укине тие дискриминаторски закони, посочува Костурски.
На прашањето дали постои процена на тоа
колку имоти се побаруваат назад и колку изнесу-

ва нивната вредност, д-р Никола Костурски вели:
„Тешко може да се направи таква процена, такви
пописи на имотите во овие простори на Македонија, во составот на бившата југословенска федерација се правени неколку пати. Последниот е
направен сега, пред три години. Луѓето веќе не
веруваат во тоа што им се ветува и тие се скептични кон тие иницијативи. Покрај сето ова, ние
собравме околу 20.000 побарувања“.
Досега никој не успеал да поврати имот по
судска постапка во Грција.
- Такви нема. Еден случај, којшто индивидуално се водеше, ги помина сите инстанци во
Грција за враќање на имотот во Чеган. Бидејќи
беше одбиен од сите судови во Грција, тој на
крајот поднесе барање во Стразбур, и тоа не се
реализира. Има случаи каде што браќа од коишто едниот живее во Грција, а другиот тука во
Македонија, спогодбено си го поделиле имотот
и својот дел го продале на братот. Нема случаи
добиени пред судот, нагласува Костурски.
Д-р Никола Костурски се надева дека најавеното обединување на сите организации и здруженија на етничките Македонци протерани од
Грција во една единствена координативна конференција ќе доведе до водење заедничка политика за спроведување на нивните барања и права.

Водопади во Воден / Waterfalls at Voden
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Црква Св. Ахил во Преспа / Church of St. Ahil in Prespa

Being asked whether there is any estimation
how many properties are required back and
how much is their value, Dr. Nikola Kosturski
says: “It is difficult to make such an assessment,
such census of properties in Macedonia, within
the former Yugoslav federation, were carried
out several times. The last was carried out three
years ago. People no longer believe in what they
are promising, and they are skeptical about these
initiatives. Besides all this, we have collected about
20,000 claims.”
So far no one has managed to get back their
property by judicial proceedings in Greece.
“There is no such case. One case, which was
initiated individually, has gone through all instanc-

es in Greece for returning of property which is located in Chegan. Because this case was rejected by
all courts in Greece, it was eventually filed in Strasbourg, and still it isn’t settled. There are cases involving brothers, one of whom lives in Greece, and
the other here, that have amicably divided their
property and have sold their part to other brother.
But there are no cases settled by any court,” underlines Mr. Kosturski.
Dr. Nikola Kosturski hopes that the impending
unification of all organizations and associations of
ethnic Macedonians expelled from Greece in a single coordinated conference would lead to enacting
a common policy for proving their claims and enjoying their rights.
PART v

· DEVIDED MACEDONIA

183

184

бр. 570 - 2000 година

бр. 581 - 2000 година

185

VI DEL:
MAKEDONCITE VO MALA PRESPA

• 100 GODINI OD PODELBATA NA MAKEDONIJA
• DEL OD MAKEDONSKATA VISTINA
• NEKOI KARAKTERISTIKI ZA MALA PRESPA

PART VI:

MACEDONIANS IN MALA PRESPA

• 100 YEARS SINCE MACEDONIA'S PARTITION
• PART OF MACEDONIAN REALITY
• SOME CHARACTERISTICS OF MALA PRESPA

славе катин · во љубојно на илинден

100 GODINI OD PODELBATA
NA MAKEDONIJA
Пишува: Ристо Стефов

I

покрај тоа што македонскиот народ во
1903 година се крена на востание да се
бори за својата слобода и за создавање
независна македонска држава, само десет години подоцна Македонија беше брутално
нападната, окупирана и поделена од своите соседи Грција, Србија и Бугарија; поделба потврдена од страна на големите европските сили на 10
август, 1913 година, со Букурешкиот договор.
Според Оксфордскиот речник на современиот англиски јазик, зборот „окупација“ во оваа
смисла значи: „Да се биде окупиран од вооружени сили на друга држава ...“ Според тоа, вооружените сили кои припаѓаа на Грција, Србија и
Бугарија ја нападнаа и окупираа Македонија во
октомври 1912 година.
Познато е дека Македонците постоеле во
1912 и во 1913 година година. Всушност, целиот
свет знаел дека Македонците постоеле дури и
пред тоа, бидејќи читале за нив во весниците.
Целиот свет читал за Илинденското востание од
1903 година и за тоа како македонскиот народ
се обидува да се ослободи од турското ропство!
Денес имаме стотици исечоци од весници од
тоа време, практично од секој голем весник во
светот, кои, без сомнение, докажуваат дека Македонците постоеле во 1903 година, само една
деценија пред Македонија да биде брутално
нападната, окупирана и поделена од соседните
земји.
Треба да се напомене дека додека синовите
на Македонците во Грција се бореле со Италијанците на албанската граница за време на Втората
светска војна и се жртвувале себеси да се зачува
интегритетот на Грција и таа да биде безбедна,
нивните татковци биле испраќани во затвор на
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грчките острови од страна на Грците бидејќи
дома зборувале на македонски јазик.
Во една временска точка во текот на XIX век,
откако национализмот почнал да постои и откако обичните луѓе почнале да стануваат лојални
на државите, родена е идејата за модерни хомогени земји со постојани и цврсти граници.
Иако национализмот беше популарен и усвоен од страна на многу земји, ретко која земја
беше хомогена, односно беше реткост сите луѓе
во рамките на границите на една држава да припаѓаат на една нација. Во практична смисла, секогаш ќе постојат луѓе кои припаѓаат на други
нации; или она што денес го нарекуваме „малцинства“.
Во тие денови не било пожелно да се има
малцинства во нечија земја и имало силни обиди од страна на властите да го хомогенизираат
населението со интегрирање на малцинствата
во мнозинството. Се сметало дека ако сите луѓе
кои живеат во границите на една земја припаѓаат на една иста нација нема да има разлики меѓу
луѓето што ќе ги разделуваат и тоа ќе ја направи
земјата посилна.
Сепак, ова имало и спротивен ефект. Со други зборови, доколку би ги земале сите луѓе во
една земја, во рамките на утврдените граници,
и би ги расклопиле до нивните „етнички компоненти“ и би им дозволиле да постојат како такви,
тогаш таа земја би станала слаба и на крајот би
се растурила. добар пример за ова е Југославија.
Значи, филозофијата на XIX век диктирала
дека е подобро да постои една држава, една нација и еден народ, бидејќи на тој начин земјата би
била силна. Затоа владите и властите се стремеле кон асимилација на малцинствата во мнозин-
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100 YEARS SINCE
MACEDONIA'S PARTITION
By Risto Stefov

I

n spite of the Macedonian people having risen
in 1903 to fight for their freedom and to create an Independent Macedonian state, only ten
years later, Macedonia was brutally invaded,
occupied and partitioned by its neighbours Greece, Serbia and Bulgaria; a partition validated by the
European Great Powers on August 10, 1913 by the
Treaty of Bucharest.
According to the Oxford dictionary of current
English, occupation in this sense means: “Being
occupied by armed forces of another country…”
Well, armed forces belonging to Greece, Serbia and
Bulgaria did invade and occupy Macedonia in October 1912.
It is known that Macedonians existed in
1912, 1913. In fact the whole world knew that
Macedonians existed even before that because
they read about them in their newspapers. The
entire world read about the 1903 Ilinden Uprising
and how the Macedonian people were struggling
to free themselves from Ottoman oppression!
Today we have hundreds of newspaper clippings
from that time, from practically every major
newspaper in the world, which, without a doubt,
proves that Macedonians existed in 1903, only a
decade before Macedonia was brutally invaded,
occupied and partitioned by the neighbouring
countries.
It should be mentioned that while the sons of
Macedonians in Greece fought the Italians in the
Albanian frontier during World War II and sacrificed
themselves to preserve the integrity of Greece and
to keep the Greeks safe, their fathers were sent to
jail by the Greeks, to the Greek islands, for speaking
Macedonian at home.

At some point in time during the 19th century,
after nationalism came to exist and after ordinary
people started being loyal to nations, the idea of
modern homogeneous countries with permanent
and solid borders was born.
Even though nationalism was popular and
adopted by many countries, it was very rare that
a country would be homogeneous meaning that
all the people within its borders would belong to
a single nation. In practical terms there would always be people belonging to other nations; or
what we today call “minorities”.
In those days it was not desirable to have minorities in one’s country and there were strong
attempts by authorities to homogenize the population by assimilating the minorities into the majority. It was believed that if all the people living within the borders of a country belonged to the same
nation there would be no differences between the
people to divide them and this would make the
country stronger.
This however, also had an opposite effect. In
other words, if we were to take all the people inside a country, inside a set of borders and break
them down to their “ethnic components” and allow them to exist as such, that country would become weak and eventually break up. Yugoslavia
was a good example of this..
So, 19th century philosophy dictated that it
was preferable to have one country, one nation
and one people because that way the country
would be strong. So governments and authorities
strived to assimilate the minorities into the majority and create one homogeneous nation inside
each country. Unfortunately, this was done under
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ството и кон создавање на една хомогена нација
во секоја земја. За жал, тоа било спроведувано
во брутални околности без да се води сметка за
уништување на културите.
Кај некои земји, како Грција и Бугарија, оваа
практика продолжува и до ден-денес, бидејќи
тие сė уште веруваат дека нивните земји ќе ослабнат и ќе се распаднат, како Југославија, доколку ги признаат сите етнички заедници кои живеат во нивните граници.
Како што знаеме, балканскиот регион повеќе од 2000 години, уште од времето на Филип
II, е посебна, голема територијална единица без
граници окупирана од неколку последователни
империи, од кои Отоманската Империја била последна. Потоа, во текот на XIX век, овој регион бил
расцепкан на неколку помали современи држави.
Големите сили се согласиле дека не сакаат
Отоманската Империја да биде заменета со една
единствена голема држава. Една голема држава
би била потенцијална опасност за нив во иднина.
Затоа, сите тие се согласиле дека Отоманската
Империја мора да се распадне на помали компоненти. Тие, исто така, се согласиле дека овие компоненти ќе треба да се поларизираат, така што ќе
се мразат едни со други и никогаш ќе нема никаква можност за нивно обединување. Освен тоа,
тие требало да бидат со приближно еднаква големина, така што ниту една компонента не ќе има
способност да доминира или да ја проголта која
било од другите доколку избие војна меѓу нив.
Едно нешто за што големите сили не можеле
да се усогласат било, која од големите сили врз
која од овие компоненти ќе има влијание. Тоа е
затоа што и самите големи сили биле во меѓусебна конкуренција за доминација во регионот.
До крајот на XX век, Србија, Грција и Бугарија веќе биле суверени држави со наводно ‘хомогено› население и тежнееле кон проширување
на своите територии.
До крајот на XX век сè што останало од Отоманската Империја во Европа било внатрешното
јадро кое се состоело, главно, од Тракија, Македонија и Албанија.
Во Македонија, како најголема и главна
компонента на европскиот дел на Отоманската
Империја, прашањето на секој човек било ‘Што
ќе се случи со Македонија и македонскиот народ‘ откако Отоманската Империја целосно ќе
се распадне? Така се родило она што денес го
нарекуваме „Македонското прашање“.
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Но, како што откриваме сега, на „Македонското прашање“ веќе било одговорено на дипломатско ниво и во тајните сали. Големите сили
и тогашните кралски династии дотогаш веќе одлучиле да нема Македонија и македонските територии да бидат дадени на грчкото, српското и
бугарското кралство кои барале да ги прошират
своите територии.
Треба да се истакне дека Грците, Србите и
Бугарите од тоа време знаеле дека никакви „етнички“ Грци, Срби или Бугари не живеат во Македонија. Како би можело да ги има, кога грчкиот,
српскиот и бугарскиот идентитет не се формирал
преку нивниот природен тек. Како би можело да
ги има кога овие идентитети биле присилно наметнати врз овие балкански народи, практично
преку ноќ, од страна на големите сили. Еден ден,
овие луѓе биле христијани и граѓани на Отоманската Империја стара 500 години. Следниот ден
им било кажано дека се Грци, Срби и Бугари.
Сепак, Овие луѓе преку образовниот систем и
интензивната пропаганда, брзо се приспособиле
на нивните нови идентитети.
Сепак, во Македонија, Македонците веќе
знаеле дека тие се Македонци и деца на Александар Велики, како што се нарекуваат во многу
прилики. Значи, намамувањето на Македонците
да веруваат дека се Грци, Срби и Бугари, а сето
тоа во исто време, се знаело дека нема да биде
лесна задача. Но, тоа не ги спречило нашите соседи да се обидат!
Грција, Србија и Бугарија, прво, се обиделе
со помош на пропаганда да ги убедат Македонците дека се Грци, Срби и Бугари. Кога тоа не им
успеало, се обиделе со отворање цркви и класифицирање на луѓето според верската припадност. Кога ниту тоа не функционирало, се обиделе со отворање на училишта и со едуцирање
на младите да бидат добри Грци, Срби и Бугари.
Кога и тоа не се покажало успешно, испратиле
вооружени насилници да ги заплашат Македонците да станат Грци, Срби и Бугари.
Во еден момент, трите држави - Грција, Србија и Бугарија - решиле дека најдобар критериум за класифицирање на Македонците како
Грци, Срби и Бугари би бил според нивната верска припадност.
Кон крајот на XIX век на Грција, Србија и Бугарија им било дозволено да основаат свои „национални“ цркви во Македонија. Македонците,
исто така, се обиделе да формираат македонска
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brutal circumstances without giving regard to the
destruction of cultures.
With some countries, like Greece and Bulgaria, this practice has continued to this day because
they still believe that their countries will weaken
and break apart, like Yugoslavia, if they recognize
all the ethnicities living inside their borders.
As we know, the Balkan Region for more that
2,000 years, since Philip II’s time, was a single,
large borderless unit occupied by several consecutive Empires, the Ottoman Empire being the last
to occupy it. Then, during the 19th century, it was
broken up and made into several smaller modern
countries.
Great Powers agreed that they did not want
the Ottoman Empire to be replaced with a single
large state. A single large State would be potentially dangerous to them in the future. So they all
agreed that the Ottoman Empire had to break up
into smaller components. They also agreed that
these components would need to be polarized so
that they hated each other and there would be no
chance of them ever uniting. They also needed to
be of equal size so that no one component would
have the ability to dominate or swallow any of the
others if war was to break out between them.
The one thing that the Great Powers could
not agree on was who was going to have influence
over which of these components. This is because
the Great Powers themselves were in competition
with each other for dominance of the region.
By the turn of the 20th century, Serbia, Greece
and Bulgaria were already sovereign countries
with supposedly “homogeneous” populations and
looking to expand their territories.
By the turn of the 20th century all that remained
of the Ottoman Empire in Europe was the internal
core which consisted mostly of Thrace,Macedonia
and Albania.
With Macedonia being the largest and main
component of the European part of the Ottoman
Empire, the question on everyone’s mind was
“What will happen to Macedonia and to the Macedonian people” after the Ottoman Empire completely crumbled? This gave birth to what we today
call “The Macedonian Question”.
But as we are now discovering, “The Macedonian Question”, at a diplomatic level and in the
halls of secrecy had already been answered. The
Great Powers and Royals of the time had by now

already decided that there would be no Macedonia
and the Macedonian territories would be awarded to the Greek, Serbian and Bulgarian kingdoms
looking to expand their territories.
It should be mentioned that the Greeks, Serbians and Bulgarians of that time knew that no
“ethnic” Greeks, Serbians, or Bulgarians lived in
Macedonia. How could they, when the Greek, Serbian and Bulgarian identity did not form through
its natural course. How could there be when these
identities were thrust upon these Balkan people
practically overnight by the Great Powers. One day
these people were Christians and citizens of a 500
year old Ottoman Empire. The next day they were
told that they were Greeks, Serbians and Bulgarians. These people, however, through education
and intense propaganda, quickly adapted to their
new identities.
In Macedonia however, Macedonians already
knew that they were Macedonian and the children
of Alexander the Great, as they called themselves
on many occasions. So fooling the Macedonians
into believing that they were Greeks, Serbians and
Bulgarians, all at the same time, was not going to
be an easy task. But that did not stop our neighbours from trying!
Greece, Serbia and Bulgaria first tried using
propaganda to convince the Macedonians that
they were Greeks, Serbians and Bulgarians. When
that didn’t work they tried opening churches and
classifying people by church affiliation. When that
did not work they tried opening schools and educating the young to be good Greeks, Serbians
and Bulgarians. When that did not work they sent
armed hoodlums to frighten the Macedonians into
becoming Greeks, Serbians and Bulgarians.
At some point in time the three, Greece, Serbia and Bulgaria, had decided that the best criteria
for classifying Macedonians as Greeks, Serbians
and Bulgarians would be by their Church affiliation.
Towards the end of the 19th century Greece,
Serbia and Bulgaria were allowed to establish their
own “National” churches inside Macedonia. The
Macedonians also tried to establish a Macedonian
church but they were not allowed by the Ottoman
authorities mainly because of protests from the
other churches who did not want a Macedonian
church to be established.
In those days, under Ottoman rule, the church
was the ultimate authority over the nation simi-
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црква, но не им било дозволено од страна на османлиските власти, главно, поради протестите
на другите цркви кои не сакале да се воспостави
македонска црква.
Во тие денови, под турска власт, црквата
била највисока власт што владеела со државата, слична на она што се владите денес. А бидејќи немало македонска црква, македонските
христијани можеле само да припаѓаат на грчката, српската или на бугарската црква. Значи, ако
некој припаѓал на една од овие цркви се претпоставувало дека тој припаѓа на ‘националниот‘
идентитет поврзан со таа црква.
Значи, според процената на нашите соседи
„немањето призната македонска црква значело
дека македонскиот идентитет не постои“. Оваа
идеја беше уредно спакувана од Грција, Србија и
Бугарија и се продаваше на целиот свет. Денес,
имаме откриено бројни пописни извештаи објавени од страна на Грција, Србија и Бугарија, кои
велат дека „НИКАКВИ” Македонци не живееле
во Македонија пред, за време и по 1903 година!
Сега знаеме зошто. Бидејќи овие пописни извештаи се базираат врз верската припадност, а
не врз етничката припадност!
Тие, исто така, го нападнаа македонскиот
јазик, единственото живо нешто што останало
како доказ за македонското постоење. Најтешките мерки против македонскиот јазик биле
преземени во текот на годините на диктаторот
Метаксас, откако дошол на власт на 4 август 1936
година. Во текот на тој период, грчкиот режим
остро се спротивставил на употребата на македонскиот јазик и остро ги казнувал и затворал
оние кои зборувале на македонски јазик било во
јавност или дома.
Грчкиот режим ја покажа својата вистинска
суровост кон македонскиот народ кога испрати
многу Македонци во затвор, во затворските логори на грчките острови, едноставно, затоа што
зборуваа на својот мајчин јазик; единствениот јазик што го познаваа.
Сите три држави - Грција, Србија и Бугарија
- се мешаа во македонските работи во текот
на Втората светска војна и во текот на Грчката
граѓанска војна; документирани се премногу инциденти за да се споменат тука.
Но, конечната навреда врз македонскиот
народ е зададена кога Грција, во 80-тите години
на минатиот век, го воведе Законот за репатријација, кој дозволува само „Грци по раѓање“ да се
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вратат во своите места на потекло, односно во
местата каде биле родени!
Но, кои точно се овие Грци по раѓање? Овде,
повторно Грција користи „двосмислен израз“ и
некои правни маневри за, во основа, да исклучи
секого што таа сака да го исклучи. Но, сите знаеме дека оваа двосмисленост е создадена за да
се отстранат Македонците.
Ние сме Македонци затоа што ние, нашите
татковци и мајки, нашите дедовци и баби и многу
генерации мажи и жени пред нив, кои биле родени во Македонија, биле Македонци, бидејќи
земјата на која сме родени, во која сме пораснати
и во која почиваме се вика Македонија! Нам не ни
требаат нашите непријатели да нѐ дефинираат и
да ни кажуваат кои сме ние, а кои не сме! Ние сме
Македонци бидејќи тоа е токму она што сме!
За жал, многу од нас се склони да им веруваат на лагите на нашите непријатели. А, во исто
време, ретко ги доведуваме во прашање лагите
на нашите непријатели што тие ни ги кажуваат за
себеси.
Оваа година, 2013, ја одбележуваме 100-годишнината од поделбата на Македонија. Ако
балканските војни во 1912 и 1913 година беа
предвесник на ослободувањето на Македонија,
тогаш Договорот од Букурешт, од 10 август 1913
година, ја одбележа нејзината трагична поделба
меѓу Грција, Србија (поранешна Југославија) и
Бугарија. Кога Договорот од Букурешт од 1913
година беше потпишан, Македонија зафаќаше
површина од 66,474 км2 од кои 25.713 км2 (денешна Република Македонија) со околу 1,6 милиони македонски народ, беа доделени на Србија
(поранешна Југославија). Грција го доби јужниот
дел на Македонија од 33,953 км2, нешто повеќе
од половината од Македонија, со население од
околу 300.000. Североисточниот дел на Македонија, кој опфаќа 6,808 км2, со околу 200.000
македонско население, му беше доделен на Бугарија.
Ако балканските војни ѝ донесоа слобода
на Македонија од Отоманското Царство, тогаш
Договорот од Букурешт од 1913 година донесе поделба, денационализација, невидена асимилација
и прогонување на илјадници Македонци од домовите и огништата на нивните предци. Затоа, нека
2013 биде година на поништување на невалидниот
Договор од Букурешт од 1913 година и година на
остварување на нашите соништа за обединување
на сите Македонци во етничка Македонија.
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lar to what governments are today. And because
there was no Macedonian Church the Macedonian
Christians could only belong to the Greek, Serbian, or Bulgarian Church. So, if a person belonged
to one of these churches they were assumed to
belong to the “national” identity associated with
that Church.
So in our neighbours’ estimation “not having
a recognized Macedonian church meant no Macedonian identity existed”. This idea was neatly
packaged by Greece, Serbia and Bulgaria and sold
to the entire world. Today we have uncovered numerous census reports released by Greece,Serbia
and Bulgaria that say “NO” Macedonians lived in
Macedonia before, during and after 1903! Now we
know why. Because these census reports were
based on church affiliation and not on ethnicity!
They also attacked the Macedonian language,
the only living thing remaining that was proof of
a Macedonian existence. The harshest measures
taken against the Macedonian language were during the Metaxas dictatorship years after Metaxas
came to power on August 4, 1936. During that time
the Greek regime strongly opposed the use of the
Macedonian language and harshly punished and
jailed those speaking it in public or in private.
The Greek regime showed its true cruelty towards the Macedonian people when it sent many
Macedonians to prison in the Greek island prison
camps for simply speaking their native mother
tongue; the only language they knew.
All three; Greece, Serbia and Bulgaria interfered in Macedonian affairs all through World War
II and throughout the Greek Civil War; too many
incidents to mention here.
But the final insult against the Macedonian
people came when Greece, in the 1980’s, introduced the law on repatriation which allowed only
“Greeks by birth” to return back to their place of
origin!
And who exactly are these Greeks by birth?
Here again Greece has used an “ambiguous expression” and some legal maneuvers to basically
exclude whoever it wants. But we all know this ambiguity was created to weed out the Macedonians.
We are Macedonians because we, our fathers
and mothers, our grandfathers and grandmothers
and many generations of men and women before
them, who were born in Macedonia, were Macedonians because the land on which we were born,

grew up and died was called Macedonia! We don’t
need our enemies to define us and tell us who we
are and who we are not! We are Macedonians because that is exactly what we are!
Unfortunately, many of us tend to believe
the lies of our enemies. And at the same time we
seldom question the lies our enemies tell us about
themselves.
This year, 2013 marks the 100th Anniversary
since Macedonia’s partition. If the Balkan Wars of
1912, 1913 heralded Macedonia’s liberation then
the 1913 Treaty of Bucharest, dated on August
10th, 1913, marked its tragic partition between
Greece, Serbia (former Yugoslavia) and Bulgaria. When the 1913 Treaty of Bucharest was signed
Macedonia covered an area of 66,474 km2 out of
which 25,713 km2 (today’s Republic of Macedonia)
with approximately 1.6 million Macedonian people, was awarded to Serbia (former Yugoslavia).
Greece was awarded the southern part of Macedonia consisting of 33,953 km2, slightly over half of
Macedonia, with approximately 300,000 Macedonian people. The northeastern part of Macedonia
covering 6,808 km2, with approximately 200,000
Macedonian people was awarded to Bulgaria.
If the Balkan Wars brought Macedonia freedom from the Ottoman Empire, then the 1912
Treaty of Bucharest brought partition, denationalization, unprecedented assimilation and exile for
thousands from their ancestral homes and hearth.
Therefore, let 2013 be the year to annull the illegal 1913 Treaty of Bucharest and realize all of our
dreams by unifying all Macedonians in an ethnic
Macedonia.
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DEL OD MAKEDONSKATA VISTINA

D

елот од Македонија познат како
Мала Преспа беше даден на Албанија
по потпишувањето на Версајскиот
мировен договор во 1919 година. Со
овој договор заврши поделбата на Македонија
меѓу Србија, Грција, Бугарија и Албанија и започна ерата на денационализација и присилна
асимилација на македонскиот народ. Денес, Македонците во Албанија имаат поголема слобода
и човекови права од Македонците во Грција и
Бугарија, меѓутоа, сепак, тие не се доволни. Во
Мала Преспа сè уште постојат бројни прекршувања на човековите права.
Реалниот број на етнички Македонци во Албанија е оценет како поголем од 200.000 лица.
Нивната најголема концентрација е во пограничните региони на Голо Брдо и Мала Преспа. Исто
така, постојат голем број Македонци кои живеат
во Тирана (околу 20.000), Поградец, Корча, Каваје и Елбасан.
Албанија е единствената соседна земја која
го признава статусот на македонското етничко
малцинство. Уште од 1945 година во Мала Преспа има настава на мајчин македонски јазик во основното образование до петто одделение, за кое
образование се издадени учебници од страна на
државата. Се очекува дека правото на настава на
својот мајчин јазик, во согласност со меѓународните стандарди, исто така, да биде продолжено
со учениците од македонска етничка припадност
и во другите делови на Албанија. Тоа значи дека
Албанија во согласност со договорите за соработка во областа на образованието потпишани
пред повеќе години се обврзува да воведе настава на македонски јазик во средното и во високото образование, односно на факултет.
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Постојат неколку организирани и активни
здруженија и партија на Македонците во Албанија, но можностите за политичка активност
се мали, бидејќи државата не дава финансиска
поддршка на нивните организации. Уште од 1993
година започна да излегува првото периодично
списание на македонски јазик, „Мир“, а потоа
„Преспа“, а, исто така, беше пуштена и радио и
телевизиска програма на македонски јазик.
Позицијата на етничките Македонци во Албанија е далеку од онаа на етничките Албанци во
Македонија. Додека во Македонија етничките
Албанци се и министри и пратеници во Собранието и нивната голема партија е коалициски
владин партнер, Македонците во Албанија сė
уште немаат можности за вистинско политичко
учество. Во моментов, не постојат етнички македонски пратеници, а мал број од Македонците се
застапени во институциите на државната власт и
локалната самоуправа.
Кога се зборува за прашањето на статусот
и положбата на етничките Албанци во
Македонија и оние на етничките Македонци
во Албанија, Македонија никогаш не инсистира
на реципроцитет, туку ги смета правата на
албанското малцинство како еден од клучните
фактори на нејзината демократија. Но, сите
мора да разберат дека Тирана не може
неограничено да го бара невозможното од
Македонија, додека правата на етничките
Македонци во Албанија остануваат под
најелементарно ниво. Пописот кој се врши со
учество на европски и меѓународни институции
сė уште не го прикажува вистинскиот етнички
состав на населението во оваа земја.
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PART OF MACEDONIAN REALITY

P

art of Macedonia known as Mala Prespa was given to Albania by the Treaty
of Versailles in 1919. This treaty finalized
the partition of Macedonia between Serbia, Greece, Bulgaria and Albania and began the era
of denationalization and forced assimilation of the
Macedonian people. Today, the Macedonians in Albania have more freedom and human rights than
the Macedonians in Greece and Bulgaria, however
they are not sufficient. There are still numerous human rights violations in Mala Prespa.
The real number of ethnic Macedonians in
Albania is estimated as exceeding 200,000. Their
greatest concentration is in the border regions of
Golo Brdo and Mala Prespa. There are also a large
number of Macedonians who live in Tirana (about
20,000), Pogradec, Korce, Kavaje, and Elbasan.
Albania is the only neighbouring country
which recognizes the status of the Macedonian
ethnic minority. There has been instruction in this
region since 1945 in elementary education up to the
fifth form, for which textbooks have been issued
by the state. It is expected that the right to instruct
in their mother tongue, according to international standards, is also to be extended to pupils of
Macedonian ethnic affiliation in the other parts of
Albania. The introduction of instruction in Macedonian in secondary and university education is also
expected. Albania must respect the cooperation
agreements in the field of education signed many
years ago.
There are several organized and active associations and a party of Macedonians in Albania, but
the opportunities for political activity are small because the state does not financially support their

organization. Starting in 1993 the first periodical in
Macedonian, the journal Mir (Peace), then Prespa
appeared, as well as radio and television broadcast
programs in Macedonian.
The position of ethnic Macedonians in Albania is far from that of ethnic Albanians in Macedonia. While in Macedonia ethnic Albanians appear
as Ministers and representatives in Assembly and
their major party is a Government coalition partner, the Macedonians in Albania still have no great
opportunities for genuine political participation.
At present, there are no ethnic Macedonian Members of Parliament, and there are a small number
of Macedonians represented in the institutions of
state authority and local self-government.
When dealing with the question of the status
and position of ethnic Albanians in Macedonia and
those of ethnic Macedonians in Albania, Macedonia has never insisted on reciprocity as it considers
the rights of the Albanian minority as one of the
key factors of its democracy. But everyone must
understand that Tirana cannot indefinitely demand
the impossible from Macedonia while the rights of
ethnic Macedonians in Albania remain below the
most elementary level. A census carried out with
the participation of European and international institutions did not show the true ethnic composition
of the population in this country.
There are three villages in Dolna Prespa, Albania: Zagradets, Rakitsko, and Suets. In Mala Prespa
in Albania, the municipality centre of Pustets has
9 villages: Tuminets, Gorna Goritsa, Dolna Goritsa,
Globocheni, Shulin, Leska, Zrnovsko and Tserye.
Тhis part of the monograph titled “Macedonians in Mala Prespa” is a modest attempt to pres-
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Во Долна Преспа постојат 3 села во делот
на Албанија и тоа: Заградец, Ракитско и Суец,
додека, пак, во Мала Преспа (во Албанија), има
9 населени места и тоа: Пустец како општински
центар, потоа, Туминец, Горна Горица, Долна
Горица, Глобочeни, Шулин, Леска, Зрновско и
Церје.
Овој дел од монографијата насловен како
„Македонците во Мала Преспа“ е скромен обид
да се презентираат некои објавени материјали
што се смета дека ќе осветлат дел од вистината
на националното и културното живеење на македонскиот народ од другата страна на Преспанското Езеро.
Исто така, во овој дел за Мала Преспа ќе забележиме имиња кои значат пресвртница во националниот, општествениот и културниот живот,
како и на полето на публицистиката.
Стерјо Спасе е еден од најпознатите романсиери во Албанија. Тој е од македонско потекло
и е роден во 1914 година во селото Глобочени,
Општина Пустец, Мала Преспа. Се школувал во
Корча и Елбасан, потоа студирал педагогија во
Флоренца во Италија, а магистрирал во поранешниот Советски Сојуз. По Втората светска војна

работел како книжевен критичар, а пишувал за
бројни албански списанија. Починал во Тирана во
1989 година.
Стерјо Спасе ја започнал својата писателска
кариера кога бил наставник во селското училиште во Дервичане во близината на Гирокастро.
Тој е автор на следните позначајни романи на
албански јазик: „Зошто?“ (“Pse?”) (1935), или познат под целиот наслов „Од животот за животот
- зошто?“. Романот „Зошто?“ е напишан во вид на
дневник и се фокусира на една трагична дилема
на еден млад интелектуалец во рурално место,
потоа „Афардита“ (“Afërdita”) (1944); „Тие не
беа сами“ (“Ata nuk ishin vetëm”) (1952); „Афардита повторно на село“ (“Afërdita përsëri në
fshat”) (1954); „Езерото“ (“Buzë liqenit”) (1965);
„На женскиот сокол“ (“Sokolesha”) (1966);
„Оган“ (“Zjarre”) (1972); „Будење“ (“Zgjimi”)
(1973); „Свештеничка“ (“Pishtarë”) (1975); „Или
смрт или слобода“ (“Ja vdekje ja liri”) (1978);
„Бунтовниците“ (“Kryengritësit”) (1983); „Денес
или никогаш“ (“O sot, o kurrë!”) (1989).
Романот „Тие не беа сами“(“Ata nuk ishin
vetëm”) (1952) на Стерјо Спасе е објавен и на
македонски јазик во 1989 година во превод на

Панорама на Пустец / Panoramic view of Pustec
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Поглед на Преспанското Езеро / A view to Prespa Lake

ent some of the published materials to shed light
on part of the truth of the national, spiritual and
cultural life of the Macedonian people on the other
side of Lake Prespa.
Also, in this part about of Mala Prespa we will
mention some names that are associated with a
turning point in the national, social and cultural life,
as well as in the field of journalism.
Sterjo Spase was one of the most famous novelists in Albania. He was of Macedonian origin and
was born in 1914 in the village Globocheni, in the
municipality of Pustec, in Mala Prespa. He got his
education in Korcha and Elbasan, and then studied
pedagogy in Florence, Italy and got his Masters degree in the former Soviet Union. After World War II
he worked as a literary critic and wrote for numerous Albanian magazines. He died in Tirana in 1989.
Sterjo Spase commenced his writing career
when he was a teacher at the village school of Dervichane, near Gjirokastra. He is the author of the
following significant novels in Albanian: “Why”?
(“Pse”?) 1935, also under the title “From life for
life – why”? The novel “Why”? is written in the
form of a diary and focuses on one tragic dilemma of a young intellectual in a rural location; the
novels “Afardita” (“Afërdita”), 1944; “They were
not alone” (“Ata nuk ishin vetëm”), 1952; “Afardita in the village again” (“Afërdita përsëri në
fshat”), 1954; “The Lake” (“Buzë liqenit”), 1965;
“To the female falcon” (“Sokolesha”), 1966; “Fire”

(“Zjarre”), 1972; “Awakening” (“Zgjimi”), 1973);
“Priestess” (“Pishtarë”), 1975; “Either Death or
Freedom” (“Ja vdekje ja liri”), 1978; “The Rebels”
(“Kryengritësit”), 1983) and “Today or never” (“O
sot, o kurrë!”) 1989.
The novel “They were not alone” (“Ata nuk
ishin vetëm”), (1952) by Sterjo Spase was translated into Macedonian by a well-known teacher in
Mala Prespa, Nikola Berovski, and was published in
Macedonia in 1989. Also, the book “Macedonian
Folk Songs from Mala Prespa” (1992) by Sterjo
Spase, which was prepared by Dr. Blagoj Stoichkovski, was published by the Institute of Folklore
“Marko Cepenkov” and the Institute of National
History from Skopje.
Gure Duma was born in 1920 in the village Globocheni, in Mala Prespa. He finished high school
in Korcha, and from 1948 to 1956 he worked as a
teacher in Globocheni, Tuminets and Gorna Goritsa.
He is author of the book “Mala Prespa” (2007). He
died in 2008.
PhD Valentina (Ilia) Nestor was born on September 16, 1971 in Pustets. She graduated from the
Philological Faculty “Blazhe Koneski” in Skopje, in
the study of Macedonian Language and South Slav
Literature. From 1996 she worked as lector of the
Macedonian language at the Faculty for foreign
languages in the Department for Slav and Balkan
languages in Tirana, and in 2006 she became a
PhD. Valentina Nestor works on linguistics, lexicol-
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Носии од Мала Преспа
Costumes from Mala Prespa

познатиот учител во Мала Преспа, Никола Беровски. Исто така, Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ и Институтот за национална историја од Скопје, го објавија на македонски јазик
делото на Стерјо Спасе под наслов „Македонски
народни песни од Мала Преспа“ (1992) што го
подготви д-р Благој Стоичовски.
Гуре Дума е роден во 1920 година во селото
Глобочени, Мала Преспа. Во 1964 година, во Корча завршил средно образование. Од 1948 до 1956
година работел како учител во селата Глобочени, Туминец и Горна Горица. Тој е автор на делото „Мала Преспа“ (2007). Гуре Дума почина во
2008 година.
Д-р Валентина (Илија) Нестор е родена на
16 септември 1971 година во Пустец. Дипломирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“
во Скопје, на групата за македонски јазик и јужнословенска книжевност. Од 1996 година работи
како лектор по македонски јазик на Факултетот за
странски јазици, во Одделот за словенски и балкански јазици во Тирана. Во 2006 година се стекнала со звањето - доктор на науки. Валентина Нестор се занимава со лингвистика, лексикологија и
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со научно истражувања на македонскиот јазик, а
се занимава и со литературатурно творештво.
Илинден Спасе е син на познатиот албански
писател од македонско потекло Стерјо Спасе. Тој
е роден во 1942 година во Глобочени, каде го завршил основното образование, а дипломирал на
филологија на универзитетот во Тирана. Автор е
на две збирки раскази.
Стилијан Апостоли е роден на 24 мај 1950
година во село Горна Горица, Преспа. Од 1982
година е професор во Департаментот за стопанство и земјоделски политики при Земјоделскиот
факултет во Тирана. Има објавено универзитетски учебници, брошури, научни студии, реферати, информации и др. Ги има објавено и книгите „Проблеми на селските стопанства“ (1997);
„Преспа, општествено-стопански развој“ (2002)
и монографијата „Горна Горица“ (2007).
Сотир Ристо е поeт од Мала Преспа. Тој е
роден во 1974 година во селото Леска, Општина
Пустец, каде го завршил основното образование, а Филолошки факултет завршил во Скопје.
Пишува на македонски и албански јазик. Автор е
на романите: „Ноќ на шепотите“ и „Продолжено
образование“.
Кристина Јанкула е родена на 9 април 1958
година во село Горица, Мала Преспа. Завршила
вишо образование за учители на Универзитетот
во Елбасан. Работи како учителка во основното
училиште во Долна Горица, Преспа. Автор е на
повеке стихотворби и на книгата „Мала Преспа“
(2009).
Спасе Мазенковски е роден на 2 септември
1951 година во селото Леска, Мала Преспа. Гимназија и средно економско училиште завршил во
Корча и Либражд. Од излегувањето на весникот
„Преспа“ тој е главен уредник. Постојано објавува песни, раскази, различни текстови, а е автор и
на збирката песни „Преспо моја, разнобојна китка“ (200??).
Спасе Танаси е роден во 1965 година во
село Зрновско, Долна Преспа. Завршил факултет
за земјоделска економија на Универзитетот во
Камза (Тирана). Автор е на научни и литературни дела. Ја има објавено стихозбирката „Лирска
песна со твоето име“ на албански јазик.
Дола Шкмби е родена на 14 септември 1986
година во Долна Горица, Преспа. Звршила Медицински Факултет во Скопје. Таа е автор на стихозбирката „Крстопатот на солзите“.
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ogy and scientific research of the Macedonian language. She also writes literary works.
Ilinden Spase is the son of the famous Albanian writer of Macedonian origin, Sterjo Spase. He
was born in 1942 in Globochani, where he finished
his elementary education and graduated from the
philology department at the University of Tirana.
He is the author of two collections of short stories.
Stiljan Apostoli was born on May 24, 1950 in
the village of Gorna Goritsa. Since 1982 he has been
a professor in the Department for Economy and
Agricultural Policy at the Agriculture Faculty in Tirana. He has published a number of university books,
booklets, scientific studies, and other different papers. He also published the books: “Problems in
the Rural Farms” (1997); “Prespa, Socio Ecomonic
Development” (2002) and the monograph “Gorna
(Upper) Goritsa” (2007).
Sotir Risto is a poet from Lower Prespa. He
was born in 1974 in the village of Leska, municipality of Pustec, where he finished primary school.
While in Skopje he graduated from the Philological
Faculty. He writes in Macedonian and Albanian. He
is an author of two novels: “Night of whispers” and
“Continuous education”.

Kristina Jankula was born on April 9, 1958 in
the village of Goritsa in Mala Prespa. She finished
Teachers College at the University of Elbassan. She
works as a teacher in the Elementary school in Dolna Goritsa. She is the author of poetry books, and
the monograph “Mala Prespa” (2009).
Spase Mazenkovski was born on September 2,
1951 in the village of Leska in Mala Prespa. He finished high school and economics in Korcha and Librazhd. He has been editor-in-chief of the newspaper “Prespa” since its beginning. He has published
poems, stories, different texts and the book of
poems “My Prespa, Bouquet of Different Colour”
(200??).
Spase Tanassi was born in 1965 in the village
of Zrnovsko, Dolna Prespa. He graduated from the
Faculty for Agricultural Economy at the University
of Kamza (Tirana). He is an author of scientific and
literary works. He is the author of the book of poems “Liric Poem with Your Name” in Albanian.
Dola Shkmbi was born on September 14, 1986
in Dolna Goritsa, Prespa. She graduated from the
Medical Faculty in Skopje. She is the author of the
book of poems “The Crossroad of tears”.

Црквата во Туминец / The churc in Tuninets
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Едмонд Темелко - интервју со Вера Тодоровска
дописник на „Дневник“, 9 март, 2007 година

INTERVJU SO PRVIOT MAKEDONEC
IZBRAN ZA GRADONA^ALNIK
VO PRESPA, ALBANIJA

N

а локалните избори во Албанија, одржани на 18 февруари, 2007 година, член
од македонската партија „Македонска алијанса за европска интеграција“
(МАЕИ), за првпат беше избран за градоначалник. Едмонд Темелко, 35- годишниот ветеринар
кој се трансформира во политичар и победи за
градоначалничката позиција во Преспа, Општина
Пустец, е прв Македонец избран за градоначалник во Албанија.
1. Во текот на кампањата рековте дека Македонците имаат историска можност за
време на овие избори. Што значи вашата
изборна победа за вас и вашиот електорат?
Овие се клучните моменти во историјата на
Македонците во Албанија. Македонците во оваа
земја не можат целосно да ги остварат своите
основни човекови права, како што се образованието на мајчин јазик, употребата на националните симболи и учеството во државните институции. Ние, исто така, многу се боревме и на многу
тежок начин успеавме да се регистрира нашата
политичка партија „Македонска алијанса за европска интеграција“. Ова е голем настан за Македонците, бидејќи тие покажаа зрелост и гласаа
за себе, нивната партија, и за нивниот кандидат.
Со тоа тие му покажаа на албанското општество
дека и ние сме дел од него и дека ќе земеме ак-
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тивно учество со справување на нерешените прашања во земјата.
2. Како ќе одговорите на прашањето на сиромаштијата во Преспа, еден од посиромашните делови на земјата?
Преспа е претрупана со невработеност, недостиг на електрична енергија, како и непристапност до чиста вода за пиење, несоодветни
патишта и така натаму. Ние сите ги знаеме проблемите и ќе работиме на нив. Ова е причината
зошто нашата партија излезе со конкретна програма за развој на општината. Ние ќе се обидеме
да имаме развојни проекти со странски фирми,
амбасади, и со Македонија, така што тие ќе можат да им помогнат на луѓето од овој регион да
имаат пристоен и нормален животен стандард.
Ние сме лојални граѓани на Албанија; ние плаќаме даноци и го почитуваме законот, а за возврат,
бараме подобри услови за живот.
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3. Општина Пустец во Долна Преспа вклучува
девет различни населени места, населени
со етнички Македонци кои зборуваат на
нивниот мајчин македонски јазик и кои сакаат да им се поттикне сопственото културно наследство. Таа, исто така, е природно
убав регион, кој многу стагнира и е неразвиен. Како гледате на иднината на Преспа?

SLAVÈ KATIN · IN LJUBOJNO ON ILINDEN

Edmond Temelko interview to Vera Todorovska
of “Dnevnik”, 9 March, 2007

INTERVIEW WITH THE FIRST
MACEDONIAN TO BE ELECTED
MAYOR OF PRESPA, ALBANIA

A

t the local elections in Albania, held
on February 18, 2007, a Macedonian
from the party Macedonian Alliance
for European Integration (MAEI) was,
for the first time, elected as mayor. Edmond Temelko, a 35-year-old veterinarian turned politician
won the mayoral position in Prespa municipality,
making him the first Macedonian elected in Albania.
1. During the campaign, you frequently said that
the Macedonians had a historic opportunity
during these elections. What does your election victory mean to you and your electorate?
These are crucial moments in the history of
Macedonians in Albania. Macedonians in this coun-

try unable to fully exercise their basic human rights
such as schooling in the mother tongue, the use of
national symbols and participation in the state institutions. We also fought very hard to register our political party, the Macedonian Alliance for European
Integration. This is a major event for Macedonians,
because they demonstrated maturity and voted for
themselves, their party, and their candidate, and
by doing that they showed to the Albanian society
that we are also a part of it and will take an active
role of dealing with the outstanding issues in the
country.
2. How will you address the issue of poverty in
Prespa, one of the more destitute parts of the
country?
Prespa is weighed down with high levels of
unemployment, electricity shortages, and inaccessibility to clean drinking water, inadequate roads
and so on. We all know the problems and we will
work on them. This is why our party came out with
a concrete program for development of the municipality. We will try to have development projects
with foreign firms, embassies, and with Macedonia, so that we can help the people of this region
have a decent and normal standard of living. We
are loyal citizens of Albania, we pay our taxes, and
respect the law, and in return, we demand better
living conditions.
3. Prespa municipality includes nine different
towns, inhabited mostly by ethnic Macedonians who speak in their own language and
foster their own cultural heritage. It is also a
naturally beautiful region, but run down and
underdeveloped. How do you see the future
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Премиерот Груевски во Пустец / The priminister Gruevski in Pustets

Бог ни дал природни убавини и културно богатство кои обезбедуваат значајна придобивка
во регионот. Ја гледам Преспа како популарна
туристичка дестинација што ќе го анимира народот во овој регион на економски план. Локалното население е многу гостоприемливо, со топлина во душата, а тоа ќе ја зголеми желбата на
туристите да дојдат тука. Ова е сржта на нашата
програма за развој на туристичкиот сектор. Ние,
исто така, ќе им помогнеме во користењето на
нашите национални, македонски симболи, кои се
заштитени со закон. Македонскиот јазик ќе стане втор службен јазик и ќе ги преименуваме сите
обележја на нивните оригинални имиња кои беа
изменети во текот на режимот на Енвер Хоџа.
202
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Апел до македонските бизнисмени
Македонците во Мала Преспа се оптимисти,
а таков сум и јас лично, без оглед на фактот дека
Македонија не е многу богата земја. Ние се надеваме дека ќе има од некои поддршка и помош
за наредните наши проекти од Македонија. Јас
сум благодарен на Владата и сите други во Македонија кои досега ни даваа поддршка за развој
на Општина Пустец во Долна Преспа, во Албанија. Јас, исто така, би сакал да упатам апел до
македонските бизнисмени од целиот свет, да не
забораваат на нас и да имаат на ум дека ние сме
желни да им понудиме многу добри можности за
инвестирање во регионот.

· МАКЕДОНЦИТЕ ВО МАЛА ПРЕСПА
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of Prespa?
God has given us natural beauty and cultural
richness that provide for a significant appeal to the
region. We see Prespa as a popular tourist destination that will animate the region, the economy,
and the people. The locals here are very hospitable
and kind, which would only increase the appeal for
tourists. This is the heart of our program—development of the tourism sector. We will also push for the
use of our national, Macedonian, symbols, which is
mandated by law. The Macedonian language will
become the second official one and we will rename
all the landmarks to their original names that were
changed under the Enver Hodza regime.
An Appeal to Macedonian Businessmen
Macedonians in Mala Prespa are optimistic,
and so am I personally, regardless of the fact that
Macedonia is not a very rich country. We are hopeful that there will be some support and aid for our
projects coming from Macedonia. I am grateful to
the government and everyone else in Macedonia
who gave us support thus far for the development

of Prespa municipality in Albania. I would also like
to issue an appeal to Macedonian businesspersons,
from all over the world, not to forget about us and
bear in mind that we are eager to offer very good
opportunities for investment in the region.
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MAKEDONCITE OD ALBANIJA
POBARAA PODDR[KA OD SAD
ZA PODOBRUVAWE NA SVOITE PRAVA

N

а 25 август 2012 година во Охрид претставници на македонското и ромското
малцинство во Албанија, Васил Стерјовски од партијата „Македонска алијанса
за европска интеграција“ и Арбен Костури претседател на ромското здружение „Дисутни Албанија“ се сретнаа со Филип Рикер заменик-помошник на државниот секретар на Соединетите
Американски Држави.

Претседателот Иванов и Васил Стериовски
President Ivanov and Vasil Steriovski
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Овој состанок се оcтвари во рамките на
Школата за млади лидери што се организира под
покровителство на Ѓорге Иванов претседател на
Република Македонија.
На овој состанок претставниците на македонското и ромското малцинство го запознаа
заменик-помошникот на државниот секретар на
Соединетите Американски Држави, Филип Рикер
околу положбата на малцинствата во Албанија
и тешкотиите што малцинствата ги имаат околу
интегрирањето во социјалниот, културниот и политичкиот живот, како и за проблемот со образованието на мајчин јазик за претставниците на
малцинствата и побараа поддршка од Соединетите Американски Држави за подобрување на
правата на малцинствата во Албанија.
Исто така, заменик-помошникот на државниот секретар Рикер се информира дека
малцинствата се лојални граѓани на Албанија и
бараат што побрзо итегрирање на Албанија во
Европската унија и дека интеграцијата треба да
оди паралелно со подобрувањето на правата на
малцинствата.
Заменик-помошникот на државниот секретар Рикер истакна дека Соединетите Американски Држави ќе продолжат да помагаат во
интегрирањето на Албанија во Европската унија,
затоа што ова е единствената алтернатива на
Албанија како и на земјите од регионот, и почитувањето на правата на малцинствата е еден од
приоритетите од исполнувањето на стандардите
за европската интеграција.
Исто така, Васил Стерјовски и Арбен Костури се сретнаа и со Ѓорге Иванов претседател на
Република Македонија, каде разговараа околу
положбата на малцинствата во Албанија и Македонија.
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MACEDONIANS IN ALBANIA CALLED
FOR SUPPORT FROM THE UNITED
STATES TO IMPROVE THEIR RIGHTS

O

n August 25, 2012 in Ohrid representatives of the Macedonian and Roma
minority in Albania, Vasil Sterjovski
Macedonian Alliance for European
integration and Arben Kosturi president of the
Roma Association “Disutni Albania” met with Philip
Reeker, Deputy Assistant Secretary of State of the
United States.
This meeting was realizied within the School
for Young Leaders, organized under the auspices of
George Ivanov, President of the Republic of Macedonia.
At this meeting, representatives of the
Macedonian and Roma met Deputy Assistant
Secretary of State of the United States, Philip
Reeker about the position of minorities in Albania
and the difficulties that minorities have to integrate
the social, cultural and political life, as well as the
problem of education in the mother tongue of
minority representatives and asked for support
from the United States to improve the rights of
minorities in Albania.
Also, Deputy Assistant Secretary of State
Reeker informed that minorities are loyal citizens
of Albania and require faster intergration Albania
in the European Union and that the integration
should go in parallel with the improvement of the
rights of minorities.
Deputy Assistant Secretary of State Reeker
stressed that the United States will continue to
assist in the integration of Albania into the European
Union, because this is the only alternative to Albania
and the countries of the region, and respect for the
rights of minorities is one of the priorities of the
meeting standards in European integration.

Also, Vasil Sterjovski and Arben Kosturi met
with Ivanov President of the Republic of Macedonia, where they discussed the situation of minorities in Albania and Macedonia.

Филип Рикер, Васил Стериовски и Арбен Костури
Philip Reeker, Vasil Steriovski and Arben Kosturi
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Nekoi karakteristiki za Mala Prespa

PRVA MAKEDONSKA PARTIJA VO ALBANIJA
REGISTRIRANA NA 8 JUNI 2005 GODINI

S

удот во Тирана го прифати барањето за
регистрација на првата политичка партија основана од страна на Македонците
во Албанија. Партијата, наречена „Македонска алијанса за европска интеграција“, ја
доби поддршката од судот по три последователни одлагања, извести Макфакс.
“Ова е историски момент за Македонците
во Албанија по 15 години напори да се регистрира политичка партија која ќе работи во интерес
на Македонците во Албанија. Судот конечно направи позитивна одлука”, изјави шефот на „Македонската алијанса за европска интеграција“ ,
Ефтим Митревски, во изјавата за Макфакс.
Според законот, судот во Тирана ќе издаде
документ за регистрација во следните 15 дена,
рече Митревски .
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“Ние веруваме дека првата партија на Македонците ќе даде позитивен придонес за успешното решавање на проблемите со кои се соочуваат Македонците во Албанија, а исто така ќе
ги охрабри демократските процеси во земјата”,
рече Митревски.
Кимет Фетаху, лидер на Македонската асоцијација “Мир” и член на Иницијативниот одбор
на новоформираната партија, истакна дека регистрацијата е голем чекор напред кон европската
интеграција, но тоа е премногу доцна за новата
партија да учествуваат во претстојните општиски
избори во Албанија поради истечениот рок.
“Задоволни сме од одлуката на судот, сепак, крајниот рок за објавување учество во изборите, закажани за 3-ти јули, е истечен”, изјави
Фетаху
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лбанската влада воспостави сектор за
етничките малцинства во Министерството за култура, туризам, млади и
спорт во согласност со обврските што
земјата ги презема во процесот на интеграција
во ЕУ.
Целта на овој сектор е да се заштитат етничкиот, јазичниот, културниот и верскиот идентитет на „малцинствата во Албанија.
Службениците во секторот, предводени од
Бардуљ Лондо, одржаа средба со претставници
на македонското малцинство, предводени од
Едмонд Темелко - градоначалник на Општина
Пустец.
Градоначалникот на Пустец Едмонд Темелко, ја презентираше моменталната ситуација
на македонското малцинство и побара од официјалните претставници на новофинансираниот
сектор да се обрне внимание на етничкото македонско население, не само во Општина Пустец,
туку и во Голо Брдо, Гора, Девол и други градови
низ Албанија.
Договорено е дека Министерството за

култура, туризам, млади и спорт ќе обезбедува
средства за единствениот весник на македонски
јазик „Преспа“, за македонскиот фолклорен
фестивал во Мала Преспа и за печатење книги од
етничките македонски автори од Албанија.
Прво гласило на македонски јазик во Албанија беше весникот „Мир“. Тоа започна да се печати во 1990 година. Денес на македонски јазик,
покрај списанието „Преспа“, во 2011 година во Тирана започна да се печати и весникот „Илинден.
За Македонците во Албанија на радио
Корча се емитува секој ден радио програма во
траење од половина час. Емисиите кои ги води
Фоте Никола содржат вести, информации и македонски песни и ора. Радио станицата под име
„Радио Преспа“ ,пак, започна со работа на 7 ноември 2002 година на која на македонски јазик
се емитуваат различни програми.
Исто така, на локалната телевизија во Корча се емитуваат преземени програми на македонски јазик, а од ноември 2010 година започна
со работа македонската телевизиската станица
„Кристал“.
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110 GODINI OD
ILINDENSKOTO VOSTANIE

M

акедонија постои уште од античко време, кога била формирана
големата и славна Македонска
Империја на Филип и Александар
Македонски. А, денес, Македонија е само продолжувач и негувач на тие корени и на славното
македонско име. Македонија е библиска земја, а
македонскиот народ е библиски и христијански,
кој своето постоење и опстанокот низ историјата, најверојатно, му го должи, меѓу другото, и на
празникот Илинден. Овој голем ден ја издигна
верската и националната симболика на македонскиот народ до ниво на магија која го поврзува,
независно дали се наоѓа во Македонија, Австралија, Европа, Канада, САД, Европската унија или
на други простори во светот. Овој македонски
празник е ден над деновите, симбол над симболите, магнет над магнетите, со кој националното
ткиво има своја резонанса по која светот ги распознава Македонците.
Втори август е запишан со крупни позлатени
букви во историјата на македонскиот народ. Тој
ден 1903 година избувна Илинденското востание, а на 2 август во 1944 година, Антифашистичкото собрание на народното ослободување на
Македонија се конституира во највисоко тело на
македонската држава. Илинден 1903 година бил
највисок револуционерен врв на борбата што ја
водел нашиот народ за ослободување од султанската тиранија. Илинден 1903 година бил преломен чин и патоказ во национално -револуционерната борба на македонскиот народ за слобода и
независност.
Некои историчари сметаат дека за македонскиот народ прв Илинден е оној кога Филип Ма-
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кедонски ги поразил елинските племиња во Хиронеја (Хајронеја) во 328 година пред Христа. Но,
во новата историја е прифатено дека Илинден
1903 година е првиот македонски Илинден. Тој го
навести и вториот Илинден, што настана во новата достоинствена епоха, затоа што тој ги посочил
патиштата за постигнување на високата цел на
слободата. Низ тие бурни бранувања и отпори,
македонскиот народ го докажал и го оправдал
своето историско постоење, својот благороден
и храбар пат кон слободата, кон прогресот. Затоа, илинденскиот херојски подвиг длабоко и
цврсто се врежал во свеста на македонските народни маси на Македонија. Оттука, не е ни чудно што илинденскиот чин станал знаме, симбол
и патоказ на борбените македонски генерации
кои не дозволиле македонското ослободително
дело, македонската кауза да скршне од новата
револуционерна епопеја.
Највисок дострел илинденскиот револуционерен факел добил со формирањето на Крушевската Република, на чело со Никола Карев и со
создавањето на републиканската власт во Клисура и Невеска. Со оформувањето на овие револуционерно-демократски и републикански творби
дошле до израз државотворните традиции на
Македонија и настојувањата да се дојде до насоките во кои треба да се гради македонската
државност. Тоа бил голем чин за македонската
револуција, врвна победа, израз на стремежите
за слобода и за самостоен живот, за изградба на
сопствена држава.
Крушевскиот манифест, пак, претставувал
значаен документ за целите и задачите на револуцијата. Тој бил напишан на типичен народен
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110 YEARS FROM THE
ILINDEN UPRISING AND

M

acedonia has existed since the
ancient times when the great and
glorious Macedonian empire of
Philip and Alexander of Macedon
was established. And, today, Macedonia is a real
successor and custodian of those roots and glorious Macedonian name. Macedonia is a biblical land,
and the Macedonian people is a biblical and Christian nation, whose existence and survival throughout history are most probably result of what happened exactly on Ilinden. This great day has raised
the religious and national symbolism of the Macedonian people to the level of magic that unite them
regardless of whether they are - in Macedonia, Australia, Europe, Canada, the U.S., the European Union or other regions throughout the world. This holiday is the best day of all days, the best symbol of all
symbols, the most powerful magnet of all magnets
with which the national tissue has got its resonance
by which the world recognizes the Macedonians.
The Second of August is written with gold and
big letters in the history of the Macedonian people.
On that day in 1903 the Ilinden Uprising broke out,
while on 2 August in 1944 the Anti-fascist Assembly for the People’s Liberation of Macedonia was
constituted as the highest body of the Macedonian state. The 1903 Ilinden was the highest revolutionary peak in the struggle that our people led for
liberation from sultans’ tyranny. The 1903 Ilinden
was a crucial turning point and a road sign for the
national-revolutionary struggle of the Macedonian
people for freedom and independence.
Some historians believed that the day when
king Philip of Macedonia defeated the Hellenic
tribes at Chaeronea in 328 before Christ was the
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first Ilinden for the Macedonian people. However,
the recent history has accepted the Ilinden of 1903
as the first Macedonian Ilinden. This Ilinden also
heralded the second Ilinden that took place in the
glorious new era pointing to the roads for reaching
a high goal - freedom. In those tumultuous times
and resistance, the Macedonian nation proved and
justified its historic existence, its noble and brave
path towards freedom, towards progress. Therefore, the act of heroism of Ilinden has implanted
itself in the consciousness of Macedonians deeply
and firmly. Therefore it is not surprising that Ilinden
has become a flag, a symbol, and a road sign of the
brave Macedonian generations who didn’t allow
the Macedonian liberation undertaking and the
Macedonian cause to deviate from the new revolutionary epopee.
The flame of the Ilinden revolutionary torch
was most intense when the Krushevo Republic
was established with Nikola Karev as its head, and
when the republican rule was introduced in Klisura
and Neveska. The establishment of these revolutionary-democratic and republican structures embodied the nation-building traditions of Macedonia
and the efforts to find out directions in which the
Macedonian statehood was to be built up. It was a
great act for the Macedonian revolution, a superb
victory, an expression of the strivings for freedom
and for independent life, for establishing their own
state.
The Krushevo manifesto, however, was an
important document setting the goals and tasks
of the revolution. It was written in a common Macedonian language. It expressed, poetically and
vividly, the feelings of great happiness from win-
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македонски јазик. Во него поетично и мошне
пластично е изразено одушевувањето од постигнатата слобода што претставувало голем и значаен револуционерен дострел за сите илинденски револуционери.
Илинден 1903 година го навести вториот
Илинден, што настана во новата достоинствена
епоха, затоа што тој ги посочи патиштата за постигнување на високата цел на слободата. Низ
тие бурни бранувања и отпори, македонскиот
народ го докажа и го оправда своето историско
постоење, својот благороден и храбар пат кон
слободата, кон прогресот. Затоа, илинденскиот
херојски подвиг длабоко и цврсто се врежал во
свеста на македонските народни маси на Македонија и насекаде каде живеат Македонци.
Крушевската Република била првата
слободна македонска држава која ги остварила
суверените права на македонскиот народ и народностите. Таа, во исто време била и прва република на Балканот, што претставувало интересен
феномен во тогашната балканска констелација.
Исто така, на Илинден во 1944 година Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија (АСНОМ) се конституира
во највисоко тело на македонската држава. Тој
епохален ѕвезден миг зазеде челно место во
револуционерните врвици на македонската
слободарска традиција. Преку АСНОМ се изрази
визионерскиот слободољубив идеал кој создал
перспективи и нови димензии за натамошната
борба на македонските прогресивни генерации.
Тие во најновите историски услови со уште поголема упорност и доследност ја извршија својата
историска задача со ефикасно применување на
илинденските завети, создавајќи слободна, самостојна и суверена Народна Република Македонија, на чело со Методија Андонов-Ченто.
Во 1944 година, се прогласи Народна Република Македонија во рамките на Федеративна
Народна Република Југославија. Не многу години потоа беше преименувана во Социјалистичка
Рапублика Македонија. Кога пропадна социјалистичкиот блок во 1989 година, југословенските републики, исто така, тргнаа по патот на одделување. И Македонија, со референдумот од 8
септември 1991 година беше конституирана како
посебна, независна, самостојна, демократска
и суверена држава - Република Македонија. Тогаш, во тие ѕвездени мигови, за прв претседател

214

VII дел

беше избран Киро Глигоров, за потоа Република
Македонија да стане членка на Обединетите нации и постојан член на многу меѓународни организации.
Од 1944 година македонскиот јазик постана
кодифициран и официјален јазик на Народна Република Македонија и беше еден од трите јазици
во Југославија. Тоа беше времето кога се разви
литературата и го привлече вниманието на европската и на светската литературна сцена; тоа
беше времето кага се разви македонската култура, јазик, уметност, како и духовниот, религиозниот и политичкиот живот.
Оваа година кога се слават 40 години на
,„Љубанските илинденски иселенички средби“,
се навршуваат 110 години од Илинденското востание, значаен датум за Македонија и македонскиот народ.

· 40 лета љубански илинденски иселенички средби

SLAVÈ KATIN · IN LJUBOJNO ON ILINDEN

ning the freedom, which was an outstanding and
remarkable revolutionary achievement from the
part of all the Ilinden revolutionaries.
The Ilinden of 1903 heralded the second Ilinden which took place in the new glorious era because it pointed to the roads for achieving the high
goal - freedom. In those tumultuous times and resistance the Macedonian nation proved and justified its historic existence, its noble and brave path
towards freedom, towards progress. Therefore,
the act of heroism on Ilinden has implanted itself
in the consciousness of Macedonians deeply and
firmly regardless of where they live.
The Krushevo Republic was the first liberated Macedonian state that achieved the sovereign
rights of the Macedonian people and its nationalities. It was, at the same time, the first republic in
the Balkans, which was an interesting phenomenon in the Balkan constellation of that time.
In addition, on Ilinden in 1944, the Anti-fascist
Assembly for the People’s Liberation of Macedonia (ASNOM) was constituted as the highest body
of the Macedonian state. This glorious event took
the leading place in the revolutionary roads of the
Macedonian liberation tradition. ASNOM realized
the visionary freedom-loving ideal that created new
perspectives and new dimensions for the struggles
of the Macedonian progressive generations that followed. In historical conditions soon after, they have,
with even greater persistence and consistency, accomplished their historical task by efficient imple-
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mentation of the Ilinden pledges creating the free,
independent and sovereign People’s Republic of
Macedonia, headed by Metodia Andonov - Chento.
In 1944 the People’s Republic of Macedonia
was proclaimed as a part of the Federal Republic
of Yugoslavia. Not many years afterwards it was renamed the Socialistic Republic of Macedonia. When
the socialist bloc disintegrated in 1989, the Yugoslav
republics also opted for their independence. Macedonia, following the Referendum of September
8th, 1991 was also constituted as an individual, independent, self-governed, democratic and sovereign
state - the Republic of Macedonia. Then, in those
glorious days, Kiro Gligorov was elected the first
president, and later the Republic of Macedonia became a member of the United Nations and a permanent member of many international organizations.
As of 1944 the Macedonian language has become a codified and official language of the People’s Republic of Macedonia and one of the three
official languages in Yugoslavia. It was a time when
the Macedonian literature has developed and attracted the attention of the European and the
world literary scene; it was a time when the Macedonian culture, language, and art have developed,
as well as the spiritual, religious and political life.
This year, when we celebrate 40 years of “The
Ljubojno Emigrants’ Gatherings on Ilinden”, we also
mark 110 years of the Ilinden Uprising, an important
date for Macedonia and Macedonian people.
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JUBILEJ ZA PO^IT

O

ваа година кога „Љубанските илинденски иселеничките средби“ го слават
својот јубилеј - 40 години од своето постоење, треба да се каже дека тие се
значајна културна манифестација не само за Љубојно и Преспа, туку и за Република Македонија.
Во овие 40 години на успешно организирање
продефилирале голем број културно-уметнички
друштва, музички ѕвезди, литературни дејци и
други културолози. Затоа со право се вели дека
овој jубилеј е за почит и ќе остане запишан со
златни букви во аналите на „Љубанските илинденски иселенички средби“.
Илинден, тој величествен ден на сенародниот македонски копнеж за борба и слобода, на
најголемиот празник од сите празници во Македонија го прави Љубојно да е најубаво, највесело
и најпривлечно. На Илинден во Љубојно се игра
и се пее, се јаде и се пие, се чувствува топло гостопримство и срдечност кај сите оние што доаѓаат да се сретнат со своите роднини, пријатели,
познати.
На Илинден во Љубојно се собираат голем
број иселеници од прекуокеанските земји, од
европските земји, Преспанци што живеат низ
Македонија, голем број Македонци од егејскиот дел на Македонија што живеат ширум светот,
гости и иселеници од другите села, туристи и голем број повратници од Преспа, Битолско и други места.
Во аналите на историјата е запишано дека
токму на Илинден љубанци со гордост го истакнуваат своето бурно минато исполнето со
непокор и борба за опстанок. Бидејќи на првиот
Илинден се случиле бурни и драматични настани,
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а и во текот на окупацијата Љубојно било едно
од жариштата на револуционерното движење и
прва ослободена територија.
Во почетокот средбите во Љубојно имаа карактер во вид на панаѓурска прослава, но како
одминуваше времето манифестацијата прерасна
во значајна илинденска прослава и печалбарска
средба. Така, во последните дваесетина години
средбите почнуваат на 31 јули вечерта, со играорни и пејачки групи од разни краеви на Македонија, од поранешна Југославија, Бугарија, Мала
Преспа, како и уметнички друштва на Македонците од Австралија, Канада, САД и европските
земји. Притоа, треба да се истакне дека во овој
долг период била огромна соработката со раководните структури на манифестацијата „Илинденски денови“ од Битола. Тие, речиси, секоја
година, на сметка на нивната манифестација, за
31 јули испраќаат фолклорни групи и оркестри да
настапат на Полена, за што љубанци ја изразуваат својата благодарност.
За средбите во Љубојно се практикува на
празникот Илинден, во 9 часот да се посети црквата Свети Илија, каде се одржува богослужба, а
потоа да се посети и спомен-плочата подигната
на куќата на Калајџиовци, а во чест на паднатите
борци во Илинденското востание. Исто така се
посетува спомен- плочата на борците од НОБ на
Полена, каде почнува веселбата со музички групи и пејачи од македонската музичка естрада. Се
свири и се игра до доцна во ноќта на Илинден.
Љубанските
илинденски
печалбарски
средби се доживуваат свечено и празнично во
сите куќи во Љубојно и кај сите посетители. На
Илинден Љубојно добива свечен празничен лик.
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A JUBILEE WORTH RESPECTING

T

his year, when the “Ljubojno Expatriates’ Gatherings on Ilinden” celebrates
their jubilee – the 40th anniversary, it
should be said that it is an important
cultural event not only for Ljubojno and Prespa, but
also for the Republic of Macedonia. During these
40 years of the successful organization of a great
number of cultural and artistic associations; music
stars, literary figures and other cultural artisans
have participated in these gatherings. Therefore it
is rightly said that this jubilee is worth respect and it
can be written in the annals of the “Ljubojno Expatriates’ Gatherings on Ilinden” with golden letters.
Ilinden, that glorious day of pan-Macedonian
desire for freedom, the greatest holiday of all holidays in Macedonia, makes Ljubojno the best, happiest and most attractive place. On Ilinden the echo
of dances and songs reverberates through Ljubojno, people eat and drink, feel and enjoy the warm
hospitality and cordiality from all those who come
to meet and mingle with their relatives, friends,
and acquaintances.
On Ilinden a large number of immigrants from
overseas and from European countries gather in
Ljubojno, as well as Prespa natives living in Macedonia and a large number of Macedonians from
the Aegean part of Macedonia who live all over the
world, together with visitors and expatriates from
other villages, tourists and many returnees from
Prespa, Bitola and other places.
The annals record that on Ilinden, Ljubojno
natives proudly talk about its turbulent past filled
with defiance and struggle for survival, because
turbulent and dramatic events took place exactly
on the first Ilinden in 1903, and because during the
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WWII occupation, Ljubojno was one of the hotspots of the revolutionary movement, and was the
first territory which was liberated.
In the beginning the gatherings in Ljubojno
had the character of a fun fair, but as time passed
this manifestation has grown into a significant Ilinden celebration and gathering of migrant workers.
Thus, in the last twenty years, these gatherings
commence on the evening of July 31, with the performance of dancing and singing groups from various regions of Macedonia, the former Yugoslavia,
Bulgaria, Mala Prespa, and artistic associations of
Macedonians from Australia, Canada, the U.S. and
European countries. It should be pointed out that
cooperation with the management structures of
the “Ilinden Days” from Bitola has been very active during this long period. On account of their
manifestation, they send their folklore groups and
orchestras to perform at Polena on July 31, almost
every year, for which the Ljubojno natives express
their gratitude.
The gatherings in Ljubojno usually take place
on the Feast of St. Ilija, i.e. on Ilinden, on August 2.
At 9 a.m. people go to the church of St. Ilija where
religious service is held. After that they go to the
memorial plaque put up on the house of the Kalajdzhiovcis, in honour of the fallen freedom fighters
during the Ilinden Uprising. In addition, they visit
the World War II memorial plaque at Polena to attend the commemorative ceremony in honour of
the soldiers that were killed in the Peoples’ Liberation War. The celebration begins with revelries of
the music groups and singers from the Macedonian
music scene. The elation of the dances and songs is
felt until late into the night of Ilinden.
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Тогаш се чувствува топло гостопримство и срдечност кај сите оние што доаѓаат и се среќаваат
со своите роднини, пријатели, познати...
Во аналите на „Љубанските илинденски иселенички средби“ е запишано дека тие започнале на Илинден 1974 година. Иницијатори за овие
средби биле Мијал и Владо (Аронот) Паспаловски, кои од Соединетите Американски Држави
биле дојдени во родниот крај. Тие ја платиле музичка група да свири пред црквата Свети Илија,
во која по традиција сите љубанци одат на Илинден. Таа прва веселба на Илинден 1974 година
била спонтано прифатена од љубанци со аманет
секоја година да се веселат на Илинден пред црквата Свети Илија и на Полена.
Исто така, од почетокот на организирањето
на Љубанските средби се вклучиле бројни иселеници и претставници на Месната заедница заедно со мештаните на Љубојно, меѓу кои: Јонче
Рајчовски (Џан Христов), Цане Поповски (зет на
Стасовци), Ламбро и Менка Алабаковски, Павле
Кондовски, Петре Германски, Петре Кичовски,
Петре Робенков, Илија Крстиновски, Глигур Милевски, Андреја Секуловски (Видиновски), Спиро Граматниковски, Митре Лембовски, Јоше
Танчевски (Митревски) и многу други. Потоа,
директорите и наставниците од Основното училиште „Димитар Влахов“, иселениците од Љубојно и околните села, учениците и студентите
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кои доаѓаа во текот на летниот период во Љубојно, „Љубојно промет“, „Горна чешма“, бројни
пријатели од соседните села и многу други знајни и незнајни пријатели на Љубојно и почитувачи
на Илинден и на печалбарството.
Во оваа пригода кога „Љубанските илинденски иселенички средби“ го слават својот јубилеј
40 години од нивното постоење, треба да се
потенцира дека покрај претставниците на Месната заедница од Љубојно и љубанци, големи
заслуги имаат и; фестивалот „Илинденски денови“ од Битола, Општината Ресен, Агенцијата за
иселеништво на Република Македонија, бројни
оркестри, естрадни уметници, фолклорни групи, медиумите во Македонија и во дијаспората,
како и голем број вљубеници во Љубојно и нивни пријатели кои со своето учество дале значаен прилог и придонес средбите да бидат богато
организирани, масовни, да имаат поширок карактер и да бидат вечни. Притоа, посебно треба
да им се оддаде признание на долгогодишните
организатори Владо Пашариковски и Бошко Рајчовски-Пелистерски, како и на музичката ѕвезда
Ламбе Алабаковски.
Од познатите личности од Македонија, пак,
како гости на „Љубанските илинденски иселенички средби“ или биле присутни на средбите, го посетиле или престојувале во Љубојно и дале свој
придонес, меѓу другите биле: Живко Василевски,
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Групата на Стефче Стојковски / Group of Stefve Stojkovski

The Ilinden Gatherings of Migrant Workers in
Ljubojno are experienced with dignity, and the festive spirit in all houses of Ljubojno is felt by any visitor. Ljubojno has a festive atmosphere on Ilinden.
The people bask in the warm hospitality and cordiality among all those who come and mingle with
their relatives, friends, acquaintances...
In the annals of the “Ljubojno Expatriates’
Gatherings on Ilinden” it is written that they commenced on Ilinden, i.e. August 2, 1974. Initiators
were Mijal and Vlado (Aronot) Paspalovski who
had come back to their homeland from the United
States of America. They paid a band to play in front
of the church of Sv. Ilija (St. Elijah) where, by tradition, all Ljubojno residents used to go on Ilinden.
This first celebration of the Feast of St. Ilija in 1974
was spontaneously accepted by Ljubojno natives
and expatriates who made a pledge to celebrate
Ilinden every year in the yard of the church of St.
Ilija, and at Polena.
Since the beginning of the Ljubojno Gatherings numerous expatriates and representatives of
the local community have also participated in their
organization, together with Ljubojno residents,
including: Jonche Rajchovski (Jan Hristoff), Cane
Popovski (son-in-law of the Stasovcis), Lambro
and Menka Alabakovski, Pavle Kondovski, Petre
Germanski, Petre Kichovski, Petre Robenkov, Ilija
Krstinovski, Gligur Milevski, Andrea Sekulovski (Vidinovski), Spiro Gramatnikovski, Mitre Lembovski,
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Joshe Tanchevski (Mitrevski), and many others,
as well as principals and teachers at the primary
school “Dimitar Vlahov”, expatriates from Ljubojno
and the surrounding villages, pupils and students
who come in the summer to Ljubojno, representatives of “Ljubojno Promet”, “Gorna Cheshma”, a
number of friends from neighbouring villages, and
many other known and unknown good-hearted
friends of Ljubojno and migrant workers - devotees
of Ilinden.
On this occasion, when the “Ljubojno Expatriates’ Gatherings on Ilinden” celebrates their jubilee – the 40th anniversary, we should point out
that in addition to representatives of the Ljubojno
local community and Ljubojno dwellers, outstanding merit should be paid to the representatives
of the festival “The Ilinden Days” from Bitola, the
Municipality of Resen, Emigration Agency of the
Republic of Macedonia, numerous orchestras, singers, folk groups, the media in Macedonia and the
diaspora, as well as many devotees of Ljubojno and
their friends who, by their participation, have given
significant assistance and contribution to organize
these gatherings successfully, with massive attendance, to have a broad character and be eternal. In
addition, special recognition should be granted to
longtime organizers Vlado Pasharikovski and Boshko Rajchovski–Pelisterski, as well as to music star
Lambe Alebakovski.
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Васил Тупурковски, Ивица Боцевски, академик
Блаже Ристовски, Јордан Плевнеш, Љубе Бошковски, Димитар Керамитчиев, Томе Саздов,
Вера Стојчевска-Антиќ и голем број странски
амбасадори, флејтистот Никола Атанасов, музичарот Јане Коџабашија, амбасадорот Мартин
Тренески, писателите Цане Здравковски, Иван
Чаповски, Петре Наковски, Иван Апостолов, Ристо Стефов, како и познатите иселеници Стив Плиакас, Лефтер Манце, Славко Маџаров, Ристо Нечовски, Стефан Пановски, Борис Ничов, Никола
Стојановски, Калче Магдевски, Мишко Васовски,
Коста Стенвик, Најдо Насто, Џан Гивенс, Светле
Стамевски, Перо Кирицовски, и многу други.
Меѓутоа, најголем придонес во овие четириесет години имаат голем број македонски
естрадни уметници, познати музички состави,
фолклорни групи и друштва од Македонија и од
дијаспората. Тие оставија траен белег и ги направија средбите да бидат вечни. Меѓу нив посебно
место имаат оние кои настапувале на средбите
уште пред повеќе од дваесет години и оние кои
настапуваат повеќе пати во овој период, а тоа се;
Јонче Христовски, Гоце Николовски, Гоце Арна-

удов, Наум Петрески, Војо Стојаноски, Блага Петревска, Благица Павловска, Сузана Спасовска,
Благица Калева, Владо Јаневски, Левко Блажевски, Елена Велевска, Ирена Спасовска, Ефто Пупиновски, Војо Стефановски, Анета Мукаетова,
Татјана Лазаревска, Анета Мицевска, Ламбе Алабаковски, и многу други. Исто така, на „Љубанските илинденски иселенички средби“ со свој
репертоар на македонски народни песни настапиле и групите „Синтезис“, „Љубојна“, „Молика“, „Биоритам“, „Маестрал“ и бројни културноуметнички друштва од Македонија, Балканот и
светот.
Тие направија оваа традиција во Љубојно
да живее полни 40 години, а со тоа Илинден да
биде и слава и верски празник. Илинден како ден
на востанието на македонскиот народ да стане и
ден на Љубојно и околните села. Ако Долнопреспанци со пушка во рака биле учесници во двата
Илиндена за слобода на Македонија, денес тие
со продолжувањето на македонските традиции,
духовност, со обичаите и со културните настани
ги зацврстуваат корените на Македонија и таа да
биде вечна.

Градоначалникот на општина Ресен - Михајло Волкановски
The mayor od community of Resen Mihajlo Volkanovski
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Among the celebrities of Macedonia who have
been guests at “The Ljubojno Emigrants’ Gatherings on Ilinden” or were present at the meetings,
visited or stayed in Ljubojno and who have given
their contribution are: Zhivko Vasilevski, Vasil Tupurkovski, Ivica Bocevski, academician Blazhe Ristovski, Jordan Plevnesh, Ljube Boshkovski, Dimitar
Keramichiev, Tome Sazdov, Vera Stojchevska - Antich and a number of foreign ambassadors; then
flutist Nikola Atanasov, musician Jane Kodzabashija, Ambassador Martin Treneski, writers Cane Zdravkovski, Ivan Chapovski, Petre Nakovski, Ivan Apostolov, Risto Stefov, as well as famous expatriates
Steve Pliakas, Lefter Mance, Slavko Madzarov, Risto Nechovski, Stefan Panovski, Boris Nichov, Nikola
Stojanovski, Kalche Magdevski, Mishko Vasovski,
Kosta Stenvik, Najdo Nasto, John Givens, Svetle
Stamevski, Pero Kiricovski, and many, many others.
A number of Macedonian artists, performers, famous bands, folk groups and associations
from Macedonia and the diaspora have given their
greatest contribution over the course of these forty years. They left a lasting mark and made these
gatherings eternal. Among them a special place is
deserved for those who made their appearance at
these gatherings more than twenty years ago, and
those who have performed several times during
PART vIi

this period, and they are: Jonche Hristovski, Gotce
Nikolovski, Gotce Arnaudov, Naum Petreski, Vojo
Stojanoski, Blaga Peterevska, Blagica Pavlovska,
Suzana Spasovska, Blagica Kaleva, Vlado Janevski,
Levko Blazhevski, Elena Velevska, Irena Spasovska,
Efto Pupinovski, Vojo Stefanovski, Aneta Mukaetova, Tanya Lazarova, Aneta Micevska, Lambe Alabakovski, and many others. Also, at “The Ljubojno Emigrants’ Gatherings on Ilinden” with their own program of Macedonian folk songs, the music groups
“Synthesis”. “Ljubojna”, “Molika”, “Bioritam”, and
“Maestral” participated along with numerous cultural and artistic associations from Macedonia, the
Balkans and the world.
They succeeded in making this tradition live
on in Ljubojno for 40 years, thereby making Ilinden
the Feast of St. Ilija, and a religious holiday so that
Ilinden, as a day of the uprising of the Macedonian
people, has become a local holiday of Ljubojno and
surrounding villages. The people from the region
of Dolna Prespa participated in the two Ilindens for
freedom of Macedonia with rifles in their hands,
but today they strengthen the roots of Macedonia so that Macedonia is eternal by continuing and
keeping alive the Macedonian traditions, spirituality, customs and by holding cultural events like this
one.
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NA ILINDEN VO QUBOJNO

Q

убојно е типично македонско,
преспанско, печалбарско место
од кое, како и од голем број села
под Пелистер, многумина заминале и се задомиле во многу земји, но тие доаѓаат
во родното место, особено за Илинден. Затоа и
останала поговорката „Ојш кај ќе ојш, во Љубојно за Илинден дома да си дојш“.
Благодарение на демократските процеси
што настанаа по осамостојувањето на Република Македонија како независна, демократска и
самостојна држава, Илинденските средби во Љубојно добија нова културна димензија. Тогаш се
создадоа услови за развој на културата во Македонија, со што и средбите во Љубојно добија нов
правец како во организационен, така и на културен план.
Како резултат на таквите услови, на средбите, кои имаа карактер само на илинденска прослава, се започна една практика тие да се прошируваат и во нивната програма да се внесуваат и
други активности на културен план. Така, уште
во 1992 година во текот на илинденските празнувања во библиотеката на Домот на културата
во Љубојно, пред повеќе од двесте присутни, за
првпат се одржа промоција на книга. Тоа беше
книгата „Во Австралија како дома“ од Славе
Николовски-Катин, за која зборуваше проф. д-р
Томе Саздов, како претседател на Матицата на
иселениците од Македонија и писателот Раде
Силјан како издавач. Исто така, на присутните им
се обратија и проф. д-р Васил Тупурковски и писателот Цане Здравковски.
Во период од десетина години илинденските средби беа збогатувани со песните и музика222

VII дел

та на голем број познати и признати македонски
естрадни уметници и оркестри кои имаа висок
рејтинг на тогашното музичко поле. Така, оваа
значајна илинденска манифестација порасна од
„Иселенички средби“ во „Илинденски иселенички средби“, за подоцна да го добие денешното
име „Љубански илинденски иселенички средби“.
Во времето кога во светот се славеа 1 000
години од христијанството и Љубојно даде скромен придонес во целокупното духовно богатство. Со донаторство од љубанци кои живеат
ширум светот беа обновени и реновирани голем
број од црковните објекти, се посвети поголемо
внимание на селските гробишта и на средбите
започна да се забележува сė поголемо присуство на високи црковни достоинственици. Со тоа
средбите добија илинденски, печалбарски, духовен, културен и национален карактер.
Во рамките на „Илинденските иселенички
средби“ продолжија да се промовираат поголем број литературни дела на љубанци и други
творци. Така, на 2 август 2000 година, на Полена,
а пред голем број мештани, туристи, гости и намерници на средбите беа промовирани делата
на авторите од Љубојно: Славе Николовски-Катин, Бошко Рајчовски-Пелистерски и Цвета Карапашовска-Толевска. Беа промовирани книгите:
„Печалбарски копнеж“, „Македонски иселенички паноптикум“ и монографијата за најголемиот донатор од иселеништвото „Атанас Близнаков“ чиј автор е Славе Катин. Пред присутните,
на Полена за трите книги и за творештвото на
Катин зборуваа проф. д-р Томе Саздов, д-р Петре Лубаровски и Бошко Рајчовски-Пелистерски. Стихозбирката „Тој не се врати“ од Бошко
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IN LJUBOJNO ON ILINDEN

L

jubojno is a typical Macedonian place of
emigration in the region of Prespa from
which, as well as from a number of other villages under Pelister, many have left
and made their nests in other countries. But they
usually come back to their birthplace, especially
on Ilinden, August 2. Hence the common and wellknown saying, “Go wherever you want, but you
must come to Ljubojno on Ilinden”.
Thanks to the democratic processes that have
emerged after the Republic of Macedonia gained
its independence, becoming an independent, democratic and self-governed state, the Ilinden Gatherings in Ljubojno have a new cultural dimension.
Then conditions were created for development of
culture in Macedonia, enabling the gatherings in
Ljubojno to attain a new level both in an organizational and cultural aspect.
As a result of such conditions, the gatherings
that previously had character only as Ilinden celebrations began expanding their program to introduce other activities on a cultural level as well.
Thus even in 1992, during the Ilinden celebrations,
a book launch ceremony took place for the first
time in the library of the Cultural House in Ljubojno, before more than two hundred attendees.
It was the book titled “In Australia as Home” by
Slave Nikolovski-Katin, reviewed by Prof. Dr. Tome
Sazdov, President of the Matica of Immigrants of
Macedonia, and writer Rade Siljan, publisher. In addition, those present were addressed by Prof. Dr.
Tupurkovski, and writer Cane Zdravkovski.
Over the course of a period of ten years Ilinden gatherings were enriched with the songs and
music of many famous and renowned Macedonian
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singers and orchestras who were then very popular on the musical stage. Thus this important Ilinden
event grew from being called “Immigrants’ Gatherings” to “Ilinden Immigrants’ Gatherings” and
finally, today, to the name “Ljubojno Immigrants’
Gatherings on Ilinden”.
When the world celebrated 1000 years of
Christianity, Ljubojno also modestly contributed to
the overall spiritual richness. Thanks to contributions from Ljubojno natives living all over the world,
a number of church buildings were restored and
renovated, the village cemetery got more attention and the presence of high church and religious
dignitaries was established at these gatherings. In
that way, emigration was important for these Ilinden gatherings which had a spiritual, cultural and
national character.
Within the “Ilinden Immigrants’ Gatherings” a
number of literary works by Ljubojno writers and
other creators continued to be promoted. Thus, on
August 2, 2000, in the centre of Ljubojno named
“Polena”, before many local residents, tourists,
guests and good-hearted visitors the works of
these authors from Ljubojno were promoted: Slave
Nikolovski-Katin, Boshko Rajchovski-Pelisterski,
and Cveta Karapashovska-Tolevski. The following
books were promoted: “Immigrants’ Longing”,
“Macedonian Immigrants’ Panopticum”, and the
monograph on the most generous benefactor
among our expatriates “Atanas Bliznakoff”, whose
author is Slave Katin. Prof. Dr. Tome Sazdov, Dr.
Petre Lubarovski and Boshko Rajchovski-Pelisterski
spoke about these three books and about the literary activity of Katin, to those present. Slave Katin
presented, for the first time, the collection of po-

· 40 YEARS OF LJUBOJNO ILINDEN EXPATRIATES’ GATHERINGS

223

славе катин · во љубојно на илинден

Рајчовски-Пелистерски, пред присутните за првпат ја претстави Славе Катин, додека за стихозбирката „Кандилца“ чиј автор е д-р Цвета Карапашовска-Толевска зборуваше публицистот
Мишо Китановски. Промоциите на Полена со
одушевување беа прифатени од присутните и
како тие широко да ги отворија вратите „Љубанските илинденски иселенички средби“ да
добијат плус една културна димензија која продолжува да се негува сите овие години.
Во овој период од 40 години, „Љубанските
илинденски иселенички средби“, не се одржаа
единствено во 2001 година. Поради воените
случувања во Република Македонија, Илинден
се славеше семејно, по домовите и во угостителските објекти. За жал, за првпат Полена остана
без илјадници луѓе, без музика, пејачи и без други културни случувања.
Потоа во 2002 и 2003 година „Љубанските
илинденски иселенички средби“ се одржаа во
скромни рамки. Имено, на 2 август се одржаа
богослужби и им се оддаде признание и заслужна почит за паднатите борци во Илинденското
востание во 1903 година и на паднатите борци
во Втората светска војна. Потоа на Полена му-

зички состави го веселеа народот до доцна во
ноќта.
Меѓутоа, за паметење на средбите, секако,
ќе остане „Љубанската илинденска иселеничка
средба“ што се одржа во 2004 година. Имено,
на 31 јули 2004 година, а по повод 60 години од
отворањето на училиштето „Димитар Влахов“
како прво на мајчин македонски јазик во Преспа.
Притоа, во зградата на новото училиште „Димитар Влахов“ се одржа средба на сите генерации
од Љубојно и од околните села кои го завршиле
своето образование во ова осумгодишно училиште, кое се смета за расадник на образовани
кадри.
Покрај големиот број поранешни ученици
седнати во клупите на своето училиште, на средбата беа присутни и едни од првите учители во
ова училиште и тоа: Богоја Ничевски, Александар
Хаџиевски и Марија Манева. По одржувањето на
училишниот час беше откриена спомен-плочата на старата зграда на училиштето „Димитар
Влахов“ во центарот на Љубојно. Тука имаше
незаборавни ученички, другарски и пријателски
средби и разговори, а се направи и заедничка
фотографија на присутните.

Повеќе генерации пред старото училиште / More generation in front of the old school
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ems titled “He did not return” by Boshko Rajchovski-Pelisterski, while publicist Misho Kitanovski
spoke about the collection of poems titled “Kandilca” by Dr. Cveta Karapashovska-Tolevski. These
promotions at “Polena” were accepted with exaltation, as if they had opened the door widely so
that the “Ljubojno Immigrants’ Gatherings on Ilinden” could have another cultural dimension that
could continue to be nurtured for years.
Over this period of 40 years, only in 2001 was
the “Ljubojno Immigrants’ Gatherings on Ilinden”
not held. Because of military developments in the
Republic of Macedonia, at that time, Ilinden was
celebrated at home within family circles, and in
restaurants and hotels. Regretfully, but for the
first time “Polena” remained empty - without thousands of people, without music, singers and without other cultural events.
Then in 2002 and 2003 the “Ljubojno Immigrants’ Gatherings on Ilinden” were celebrated
modestly. On August 2, worship services were held
and recognition and deserved respect was given to
the fallen revolutionaries of the 1903 Ilinden Uprising and to the fallen soldiers in World War II. Then
groups of musicians performed their songs and all
the people sang, danced, and rejoiced late into the
night at “Polena”.
The “Ljubojno Immigrants’ Gatherings on
Ilinden” held in 2004 will, of course, remain a vivid memory. On July 31, 2004 the 60th anniversary
was marked with the opening of the primary school
“Dimitar Vlahov”, as the first school in Prespa
where the Macedonian language was taught. On
that occasion all generations from Ljubojno and
surrounding villages that had completed their education in this eight-year-old school gathered in
the new building of “Dimitar Vlahov”. This school
graduated many individuals who went on to higher
education.
In addition to the large number of former pupils seated in the benches of their school, some of
the first teachers at this school were also present
at this gathering: Bogoja Nichevski, Aleksandar
Hadzhievski, and Maria Maneva. After holding their
class, a memorial plaque, put up on the old building of the school “Dimitar Vlahov”, was unveiled in
the centre of Ljubojno, where unforgettable friendly encounters and meetings took place with and
among former students and a family photograph
was taken.
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The memorial plaque, placed on the wall of
the burned building, which Ljubojno residents hope
will be renovated in the near future, reads:
In honour of the 60th anniversary of the opening of
“Dimitar Vlahov”, the first school in Ljubojno
and Prespa in which the Macedonian language
was taught, and second in Macedonia,
on February 15, 1944 and in the name of
many generations, today of highly educated
professionals, we put up this memorial plaque
in memory of, and with immense gratitude to all
teachers
August 2, 2004 Board of Celebration
At this important and memorable gathering, the literary works of former pupils of the
school “Dimitar Vlahov” in Ljubojno were presented as follows: “A forgotten life” by Bogoja Nichevski, and “The Night Traveler” by Naum
Manivilovski-Prespanski from Ljubojno; the book
“Jadresh” by Meto Jovanovski from Brajchino,
and the book “Both a Dog and a Man” by Vlado
Dimovski from Dolno Dupeni. In addition, numerous former pupils of this school, literary figures
and prominent social activists from Slivnitsa, Krani, Arvati, Shtrbovo, Nakolec, Brajchino and Dolno
Dupeni were modestly presented.
Thanks to members of the local government
of Ljubojno and generous donations, the mill, i.e.
Vodenica of Pavle Nivichki, in “Chiflik” was reconstructed. Later cultural events began to be held in
the courtyard of “Vodenica” where the gatherings
took on a new cultural dimension. The cultural part
of the gatherings began on the afternoon of July
31or August 1, when numerous literary and other
artists, folk groups, prominent singers, Mayor of
the municipality of Resen, representatives of the
Emigration Agency of the Republic of Macedonia
as a sponsor of these gatherings, representatives
of the Macedonian Orthodox Church and other institutions, as well as many prominent figures from
the social, political and church life of the Republic
of Macedonia participated. Among them, special
mention for: the Mayors of Resen - Dimitar Buzlevski and Mihajlo Volkanovski, Metropolitan Peter, in charge of the Prespa-Pelagonia Diocese of
the Orthodox Church, with priests from Resen and
Bitola; Vasil Naumov, Director of the Emigration
Agency of the Republic of Macedonia, Ministers of
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На плочата која е ставена на опожарената зграда, за која љубанци се надеваат дека во
блиска иднина ќе биде санирана, пишува:
Во чест на 60 години од отворањето
на првото училиште на мајчин
македонски јазик „Димитар Влахов“
во Љубојно и Преспа, а второ во
Македонија на 15. II 1944 година и на
многубројните генерации, денес
високостручни кадри излезени од него,
ја подигнуваме оваа спомен-плоча
за сеќавање и неизмерна благодарност
на сите просветни работници
2 август 2004 година

Одбор за прослава

На оваа значајна и незаборавна средба беа
претставени литературните дела на поранешните ученици на училиштето „Димитар Влахов“
од Љубојно, и тоа: „Еден заборавен живот“ од
Богоја Ничевски и „Ноќен патник“ од Наум Манивиловски-Преспански од Љубојно; делото
„Јадреш“ на Мето Јовановски од Брајчино и
книгата „И пес и човек“ од Владо Димовски од
Долно Дупени. Исто така, скромно беа претставени бројни поранешни ученици од ова училиште, литературните дејци и видни општественици од Сливница, Крани, Арвати, Штрбово,
Наколец, Брајчино и Долно Дупени.
Благодарение на членовите на Месната заедница во Љубојно, а со донации се реконструира воденицата на Павле Нивички во Чифлик.
Потоа, културните манифестации започнаа да
се одржуваат во дворот на „Воденицата“, каде
средбите добија нова културна димензија. Културниот дел од средбите започна да се организира во попладневните часови на 31 јули или 1 август. На оваа манифестација учествуваат бројни
литературни и други творци, фолклорни групи,
истакнати пејачи, градоначалникот на Општина
Ресен, Агенцијата за иселеништво на Република
Македонија, како покровител на средбите, претставници на Македонската православна црква и
други институции, како и голем број видни личности од општествениот, политичкиот и црковниот живот во Република Македонија. Меѓу нив
посебно место заслужуваат: градоначалниците
на Ресен Димитар Бузлевски и Михајло Волкановски; надлежниот архијереј на Преспанско-
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пелагониската епархија на МПЦ, митрополитот
Петар со свештеници од Ресен и Битола; Васил
Наумов, директор на Агенцијата за иселеништво
на Република Македонија; министри на Владата,
пратеници на Собранието на Република Македонија, општествено-политички функционери, културолози, новинари, телевизиски екипи и други
знајни и незнајни личности.
Најголеми заслуги за „Љубанските илинденски иселенички средби“ има, секако, Бошко Рајчовски-Пелистерски, кој како директор
на средбите даде една нова културна димензија. Средбите ги одржа во живот, ги збогати со
учество на звучни имиња и ги афирмира не само
во Преспа и Македонија, туку и во светот.
Од 2005 година „Љубанските илинденски
иселенички средби“ започнаа да се одржуваат
пред „Воденицата“, љубанското културното наследство, како често се нарекува тој објект. Така,
на 31 јули 2005 година, во попладневните часови
во дворот пред „Воденицата“ беше промовирано најновото литературно остварување на Јосиф
Грежловски-Гандето од САД „Виделото на Спаса“. За овој роман пред присутните зборуваше
истакнатиот публицист од Долно Дупени, Владо
Димовски.
Вториот ден на манифестацијата продолжи
на Полена, каде на 1 август во предвечерието на
Илинден актерката Елена Мосе, член на Народниот театар од Битола ја изведе монодрамата
„Пјав“. Исто така, илинденската вечер продолжи
со изведба на свои програми на културно-уметничките друштва „Везилка“ од Охрид и „Моминок“ од Прилеп.
На 2 август 2005 година, пак, беше изведено
дефиле по улиците на Љубојно во кое учествуваа
голем број граѓани, членови на културно-уметнички друштва, познати личности, предводени
од градоначалникот на Ресен, Димитар Бузлевски и организаторот на средбите, Бошко Рајчовски- Пелистерски. Се одржа и богослужба во
црквата Свети Илија и се положија букети свежо
цвеќе пред спомениците за Илинден и НОБ.
Музичкиот дел на „32. љубански илинденски иселенички средби“ во 2005 година го водеше музичката група „Биоритам“, а настапија познатите естрадни уметници: Татјана Лазаревска,
Јасмина Мукаетова, Гоце Арнаудов и љубанецот
Ламбе Алабаковски. Таа година музичката ѕвезда Ламбе Алабаковски за првпат настапи на По-
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the Government, members of Parliament of the Republic of Macedonia, socio-political officials, cultural scholars, journalists, television crews, and other
known and less-known individuals.
However, full and greatest recognition for
holding these “Ljubojno Immigrants’ Gatherings
on Ilinden” should be accorded to Boshko Rajchovski-Pelisterski who, as director of these gatherings, has given a new cultural dimension to them.
He’s managed to keep these gatherings alive and
enriched them by the participation of prominent
names, and he declared them not only in Prespa
and Macedonia, but also throughout the world.
As of 2005 the “Ljubojno Immigrants’ Gatherings on Ilinden” began to take place in front of
“Vodenica”, the cultural heritage of Ljubojno, as
this edifice is often called. Thus, on the evening
of July 31, 2005, in the yard in front of “Vodenica”, the latest literary accomplishment of Josif
Grezhlovski-Gandeto from the U.S. titled “The
sight of Spasa” was promoted. Vlado Dimovski,
prominent publicist from Dolno Dupeni, spoke
about this novel to those present.
The second day of these gatherings continued at “Polena”, where on August 1, in the wake

of Ilinden, actress Elena Моsе, member of the Public Theatre of Bitola, performed the one-act play
“Pyav”. In addition, the evening of Ilinden continued with the performance of cultural and artistic
associations “Vezilka” from Ohrid and “Mominok”
from Prilep.
On August 2, 2005 a parade was held in the
streets of Ljubojno which was attended by a large
number of citizens, members of cultural and artistic associations, and celebrities led by the Mayor
of Resen, Dimitar Buzlevski, and organizer of these
gatherings, Boshko Rajchovski-Pelisterski. Worship
was held in the church, St. Elias, and bouquets of
fresh flowers were laid at the monuments dedicated to the fallen Ilinden revolutionaries and soldiers
during the People’s Liberation War.
The music part of the 32nd “Ljubojno Immigrants’ Gatherings on Ilinden” in 2005 was led by
the band “Bioritam”, and famous singers: Tatiana
Lazarevska, Jasmina Mukaetova, Goce Arnaudov,
and Lambe Alabakovski, born in Ljubojno. That
year the music star Lambe Alabakovski appeared
for the first time at “Polena” where he was accepted with love and rewarded with applause;
long and loud ovations and kisses from younger

Промоција на дела на Славе Катин / Promotion of books of Slave Katin
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лена, каде беше прифатен со љубов и награден
со аплаузи, овации и бакнежи од младите генерации. Од таа година па сė до денес Ламбе Алабаковски е присутен на „Љубанските илинденски
иселенички средби“ со свој репертоар на забавна и народна музика.
„33. љубански илинденски иселенички средби“ во 2006 година ја продолжија традицијата од
претходните години. Така, на 1 август 2006 година се одржа вечерната забава на која се играше,
пееше и пиеше. Другиот ден, на 2 август се одржаа богослужби во црквата Свети Илија, а потоа
пред спомениците кај Калајџиовци и на Полена
им се оддаде признание и заслужна почит на паднатите борци во Илинденското востание 1903 година и на паднатите борци во Втората светска
војна. Потоа на Полена до доцна во ноќта музички групи со свои пејачи го веселеа народот.
„34..љубански илинденски иселенички средби“ се одржаа во 2007 година на кои се продолжија традициите од предходните години. Тие
започнаа во Чифлик пред културното љубанско
наследство „Воденицата“. Пред големиот број
посетители се одржа промоција на романот
„Волците од Траперс Блаф“ од љубанецот Јосиф
Грежловски-Гандето кој живее во Мајами, Флорида. За овој интересен роман зборуваше писателот Владо Димовски.
Потоа се одржа промоција на две монографии за македонски иселеници од САД и тоа:
„Светле-Стив Стамевски“ од Детроит и „ЃорѓиЏорџ Томов“ од Њујорк, чиј автор е Славе Николовски-Катин. За монографијата посветена
на познатиот иселеник од тетовскиот крај, кој е
сопартиец и пријател на семејството Буш и има
заслуги во активностите САД да ја признаат Република Македонија под уставното име, зборуваше проф. д-р Димитар (Таки) Керамичиев,
претседател на Матицата на иселениците од Македонија. За делото на Катин посветено на амбасадорот на македонската култура Џорџ Томов
од Њујорк зборуваше проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ. Инаку, ансамблот „Томов“ чии членови беа исклучително Американци, кои научија да
играат и пеат македонски ора и песни, во текот
на турнејата на Балканот во 1985 година, имаше
прв настап на друштво од дијаспората на Љубанските средби.
Средбите продолжија во вечерните часови на Полена, каде присутните ги поздравија
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љубанецот Ратко Милошевски кој живее во Детроит и кој беше претседател на манифестацијата во 2007 година. Исто така, на присутните на
средбата се обратија: Димитар Бузлевски, градоначалник на Општината Ресен, неговата екселенција Јордан Плевнеш, амбасадор на Република
Македонија во УНЕСКО и Весна Палмер, иселеник и донатор од Колорадо, САД.
Во вечерните часови Илинден беше збогатен со нова, необична и професионална изведба
на вечер на љубанската поезија. Тоа беше изведбата на „Мементо“ за Наум Манивилов-Преспански во режија на Владо Цветановски и амбасадорот Јордан Плевнеш, а по сценарио на Бошко
Рајчовски- Пелистерски. Во оваа спектакуларна
изведба учествуваа групата „Љубојна“ од Битола
и актерите Бошко Бозаџиевски и Елена Трајковска. Потоа, програмата ја збогатија со свои оригинални ора и песни КУД „Таше Милошевски“ од
Ресен и КУД „Чиперо“ од Кечкемет, Унгарија, со
што програмата се прошири во народна веселба
која траеше до доцна во ноќта.
На 2 август 2007 година, а по повод четириесетгодишнината од прогласувањето на автокефалноста на Македонската православна црква
се одржа свечена богослужба во црквата Свети
Илија. Исто така, се одржа илинденското традиционалното дефиле од Чифлик до црквата Свети
Илија во кое учествуваше КУД „Момино“ од Прилеп. Манифестацијата продолжи пред куќата на
Калајџиовци и на Полена каде Димитар Бузлевски, градоначалник на Општина Ресен и Митре
Лембовски, претседател на Месната заедница
во Љубојно, Петре Дораковски, член на Сојузот
на борците на Република Македонија, Ратко
Милошевски, иселеник од Детроит во својство
претседател на средбите, како и Џан Христов и
Љуба Пашариковска, претставници на Македонското друштво „Љубојно“ од Детроит положија
свежо цвеќе пред спомен-плочите на спомениците од Илинден и НОБ во Љубојно.
„34. љубански илинденски иселенички средби“ продолжија на Полена со учество на ансамблот „Пелагониски бисери“ од Битола. Вечерта
со своите ангелски гласови ја збогатија естрадните уметници: Благица Павловска, Елена Велевска
и Ламбе Алабаковски. На песните и игрите на Полена им немаше крај.

· 40 лета љубански илинденски иселенички средби
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generations. From this year until today Lambe Alabakovski is always present at the “Ljubojno Immigrants’ Gatherings on Ilinden” with his own repertoire of pop and folk music.
The 33rd “Ljubojno Immigrants’ Gatherings
on Ilinden” in 2006 continued the tradition of previous years. Thus on August 1st an evening party
was held where people played, sang and rejoiced.
On the second day, August 2nd, worship services were held in the church, St. Elijah, and then, in
front of the monuments at the Kalajdzhiovcis and
at “Polena”, recognition and deserved respect
was given to the fallen revolutionaries of the 1903
Ilinden Uprising and the fallen soldiers of World
War II. Then music bands with their singers sang
and danced together with the people at “Polena”,
late into the night.
The 34th “Ljubojno Immigrants’ Gatherings
on Ilinden” was held in 2007 and they continued
the traditions of the previous years. They started
at the “Chiflik”, in front of cultural Ljubojno heritage, “Vodenica”. Before a large number of visitors, the novel “Wolves Trappers Bluff” by Joseph
Grezhlovski-Gandeto was promoted. He lives in Miami, Florida. Writer Vlado Dimovski presented this
interesting novel.
Then two monographs on Macedonian expatriates from the United States were promoted as follows: “Svetle-Steve Stamevski” from
Detroit and “Gjorgji-George Tomov” from New
York, written by Slave Nikolovski-Katin. Prof. Dr.
Dimitar (Taki) Keramichiev, President of the Matica of Immigrants of Macedonia, spoke about the
monograph devoted to the famous emigrant from
Tetovo region, who is a party-fellow and friend of
the Bush family, who deserves merit for the recognition of the Republic of Macedonia under its
constitutional name by the United States. Prof. Dr.
Vera Stojchevska-Antic reviewed the monograph
by Katin dedicated to the ambassador of Macedonian culture, George Tomov from New York. It
is worth mentioning that the ensemble “Tomov”,
whose American members learned to play and sing
Macedonian songs and dances under the guidance
of George Tomov, was the first cultural society
from the diaspora that participated in the Ljubojno
Gatherings during their tour of the Balkans in 1985.
The meetings continued in the evening at
“Polena” where those present were welcomed by
Ratko Miloshevski, born in Ljubojno but living in
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Detroit, who was president of the event in 2007.
In addition, Dimitar Buzlevski, Mayor of the municipality of Resen, His Excellency Jordan Plevnesh,
Ambassador of the Republic of Macedonia to UNESCO, and Vesna Palmer, expatriate and benefactor
from Colorado, USA, addressed those present.
In the evening the Ilinden celebration was
enriched with a new, fascinating and professional recital named “Night of Ljubojno Poetry”. It
was a performance of “Memento” for Naum
Manivilov-Prespanski, directed by Vlado Cvetanovski and Ambassador Jordan Plevnesh, under the
direction of Boshko Rajchovski-Pelisterski. In this
spectacular performance the group “Ljubojna”
from Bitola participated, as well as actors Boshko
Bozadzhievski and Elena Trajkovska. Then the program was enriched by original dances and songs of
the cultural association “Tashe Miloshevski” from
Resen and cultural association “Chipero” from
Kecskemet, Hungary, which turned into a celebration that lasted late into the night.
On August 2nd 2007, on the occasion of the
th
40 anniversary of the proclamation of autocephaly of the Macedonian Orthodox Church, a solemn
service was held in the church St. Elijah. In addition, the traditional Ilinden parade from “Chiflik”
to the church St. Elijah was held, in which the cultural association “Momino” from Prilep participated. The ceremonies continued at the house of
the Kalajdzhiovcis, and at “Polena” where Dimitar
Buzlevski, Mayor of the municipality of Resen, and
Mitre Lembovski, President of the local government of Ljubojno, Petre Dorakovski, member of
the Association of War Veterans of the Republic
of Macedonia, Ratko Miloshevski, expatriate from
Detroit, in the capacity as President of the Gatherings, as well as Jan Hristoff and Ljuba Pasharikovska, representatives of the Macedonian cultural association “Ljubojno” from Detroit, laid fresh flowers at the memorial plaques dedicated to those
from Ljubojno who died in 1903 on Ilinden and in
the People’s Liberation War.
The 34th “Ljubojno Immigrants’ Gatherings
on Ilinden” continued at “Polena” with the participation of the ensemble “Pelagonia Pearls” from
Bitola. The evening was enriched by the angelic
voices of music artists: Blagica Pavlovska, Elena
Velovska, and Lambe Alabakovski. There was no
end to the songs and dances at “Polena” that
night.

· 40 YEARS OF LJUBOJNO ILINDEN EXPATRIATES’ GATHERINGS
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SO PESNA TAGATA E LESNA

I

дејата во Љубојно да се одржува културна манифестација од поширок интерес беше присутна од поодамна, но со
активности околу реализирање на фестивал на македонски песни се отпочна во 2007
година. Имено, кога се предлагаше „Љубанските илинденски иселенички средби“ да немаат
само локален карактер, туку и општински, тогаш
се одлучи ваквата музичка манифестација да се
вика „Фолк-фест Преспа“. Всушност, идејата на
Бошко Рајчовски-Пелистерски кој е најзаслужен
за оваа музичка манифестација беше таа да биде
дел и продолжение од она што се случува на
„Фолк-фест Валандово“.
Се предложи „Фолк-фест Преспа“
да
зрачи едно ново културно живеење, со цел
да го збогати Илинден во Љубојно. Тоа што
музичката естрада го испеала и го создала да се
пренесе како македонско музичко наследство
и во Љубојно. А „Фолк-фест Валандово“ ја
има благородната улога преку процесот на
обнародување да го продолжи животот на
македонската народна песна. Затоа и „Фолкфест Преспа“ има за цел да ги реафирмира
песните што се пеат во Валандово и на други
фестивали во Македонија. Тоа го прави со
поканување на голем број афирмирани и
неафирмирани естрадни македонски уметници,
своите музички остварувања да ги претстават
во Љубојно.
Со тоа „Љубанските илинденски иселенички
средби“ се збогатија и добија еден нов квалитет.
На средбите не само што се промовираат нови
музички остварувања, туку како продолжение на
делот од културата, 1 август вечерта се збогату-
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ва со уште една културна манифестација „Фолкфест Преспа“.
Се знае дека македонските духовници, културолози, писатели, ликовни, фолклорни и други
творци постојано биле дел од хуманистичките
текови и се поборници за една поинаква визија,
на една посветла иднина на човештвото. Тоа се
заснова врз македонската култура, традиции и
обичаи. Затоа и Бошко Рајчовски-Пелистерски
ги следи патеките на македонските видни дејци
и народни создатели од минатото и денес направи сериозни обиди тоа културно богатство да се
пренесе и на Илинден во Љубојно.
Македонската песна и оро одразуваат една
специфична карактеристика на нацијата. Во исто
време македонската народна песна сама по себе
има индивидуалност и ги подига чувствата кај
слушателот и гледачот. А народната песна води
потекло од народот, од луѓето. Таа им служи ним
и воспоставува уникатна основа за нивно единство. Македонските народни песни имаат сличности со народните песни на соседите, но, сепак,
се различни. Ете така Македонецот, понесен од
виорот на една песна преку која манифестира
самостојност и оригиналност прави со песната
тагата да е лесна.
Стиховите на народната песна се со чувства
и лирски квалитет. Основната карактеристика
рефлектира едноставност и природност базирана врз шаренилото на секојдневните аспекти
од човечкиот живот. Симболот на човекот е евидентен во македонските народни песни. Тие изразуваат љубов кон татковината, го изразуваат
типичниот македонски темперамент кој изобилува со љубов и нејзините истовремени болки,
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SONG MAKES SADNESS LESS PAINFUL

T

he idea for holding a cultural event of
wider interest in Ljubojno was present
before, but activities for running a festival of Macedonian songs commenced
in 2007. When the “Ljubojno Emigrants’ Gatherings
on Ilinden” proposed not to have only a local character, but also a regional one, it was decided that
this music event be named “Folk-Fest Prespa”. In
fact, this idea was suggested by Boshko Rajchovski-Pelisterski who has been a key figure, deserving
admiration and praise, in making this musical event
part of and a continuation of what is going on at
the “Folk- Fest Valandovo”.
It was proposed that “Folk-Fest Prespa”
should start a new cultural event in order to enrich the celebration of Ilinden in Ljubojno. What
the Macedonian music world of entertainment has
sung and created was also to be conducted in Ljubojno as Macedonian musical heritage. The “Folk-Fest
Valandovo” has a noble role to extend the life of
the Macedonian folk song through the process of
making it more popular. Therefore, “Folk-Fest Prespa” aims to reaffirm the songs sung at the Valandovo folk-fest and at other festivals in Macedonia. It
does so by inviting a number of eminent and not so
famous Macedonian singers to present their musical achievements in Ljubojno.
In that way the “Ljubojno Expatriates’ Gatherings on Ilinden” event has become richer and has a
new quality. At these gatherings not only are new
songs promoted, but the evening of August 1st is
enriched by another cultural event – “Folk-Fest Prespa” as a continuation of the cultural part of this
event.

It is known that notable Macedonian religious
figures, cultural workers, writers, art creators, folklorists and other artists have always been important in bringing a different vision, for a brighter future for humanity. All this is based on Macedonian
culture, traditions and customs. Therefore Boshko
Rajchovski-Pelisterski, following the paths of prominent Macedonian activists and folk creators of the
past and today, has made serious attempts to bring
this cultural heritage to Ljubojno on Ilinden.
Macedonian song and dance reflects a specific
feature of the nation. At the same time the Macedonian folk song itself has personality and raises
emotions in the listener and viewer. A folk song
originates from the people, from the population. It
serves them and establishes a unique basis for their
unity. Macedonian folk songs have similarities to
the folk songs of our neighbours, but nevertheless
they are different. This is how Macedonians, led by
the whirlwind of a song manifesting independence
and originality, make the song ease the sadness.
The lyrics of a folk song are full of emotion
and lyrical quality. The main feature reflects the
simplicity and naturalness of a variety of everyday
aspects of human life. The symbol of man is evident
in Macedonian folk songs. They express love for
the homeland, expressing the typical Macedonian
temperament that is full of love and its concurrent
pains, joys, meetings and separations. Macedonian
folk songs are popular not only within the borders,
but have a wider popularity in the Balkans and the
world.
Ljubojno is the venue where the folk song festival “Folk-Fest Prespa” is held. This festival com-
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радости, средби и разделби. Македонските народни песни се популарни не само во границите
на Македонија, туку се стекнале и со поширока
популарност на Балканот и во светот.
Љубојно е местото каде се одржува фестивалот за народни песни „Фолк- фест Преспа“.
Овој фестивал го слави споменот на македонското востание од 1903 година. Тој се одржува
во предвечерието на Илинден, на 1 август. Пред
фестивалот се одржува културната манифестација кај „Воденицата“, каде обично се промовираат нови изданија, претежно на автори од Љубојно и се изведуваат театарски монодрами со
текстови од љубански автори. Потоа, поворката
предводена од играорци во македонски народни носии или во носии од нивните краишта заминува на Полена. Таму, на зајдисонце, на отворена сцена и простор за над 3.000 луѓе, се слуша
музика, пеење и фолклорни ритуали. Музиката
и песните се различни - од традиционални песни
и инструменти до понова музика во фолк - стил,
а публиката е составена од љубанци, дојденци,
туристи и бројни намерници.
Најнапред, играорците на културно-уметни
чките друштва ги изведуваат прекрасните ора

пред бината, потоа ќе направат круг пред
гледачите, за на крајот од ората и песните
да се соединат со публиката. Овие ора се
изведувани со доза на професионалност кај
младите играорци и предизвикуваат радост и
возбуда кај гледачите и аматерските играорци.
Ваквите претфестивалски игри на гледачите
им даваат можност да го вкусат богатството
и разноликоста на македонската фолклорна
традиција.
Почетокот на „Фолк-фест Преспа“ го изведуваат професионални водители кои ги најавуваат значајните личности и гости на општествената
заедница, кои на свој начин и со одбрани зборови ги поздравуваат присутните и учесниците.
Ваквата традиција се повторува по петти пат
оваа година кога фестивалската вечер со својот
петгодишен јубилеј ги збогати „40. љубански
илинденски иселенички средби“. А Илинденските
средби во Љубојно се манифестацијата, која,
после прославата во „Прохор Пчински“, Крушево
и Трново е четврта од ваков вид во Република
Македонија. Таа е манифестација и одбележување
на Илинден која го афирмира Љубојно, Преспа и
Македонија.

Ламбе и Бошко / Lambe and Boshko
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Ламбе Алабаковски на средбите / Lambe Alabakovski at the gatherings

memorates the Macedonian Uprising of 1903. It is
held on the eve of Ilinden, on August 1st. Before
the festival, a cultural event is held at Vodenica (the
mill), where new songs are usually promoted, mostly by authors from Ljubojno, and one-act plays are
performed on the texts of Ljubojno authors. Then
the procession, led by dancers dressed in Macedonian folk costumes or in costumes from their places of birth, heads towards Polena (centre of Ljubojno). There, at sunset, on an open stage with space
for over 3,000 people, music, songs and folk rituals
can be heard and seen. Music and songs are diverse
- from traditional songs and instruments to newer
music in folk style, for the audience of Ljubojno residents, good-hearted newcomers, tourists and numerous bystanders.
First the dancers of the cultural and artistic associations perform beautiful dances in front of the
stage, making a circle in front of spectators and,
at the end of dances and songs, they join the audi-

ence. These dances are performed with a dose of
professionalism among young dancers and cause
joy and excitement among the spectators and amateur dancers. Such pre-festival dances give viewers
the opportunity to visually perceive the richness of
the diversity of the Macedonian folk tradition.
The introductory part of “Folk-Fest Prespa” is
performed by professionals who announce significant figures and guests of the community, greeting
the attendees and welcoming the participants in
their own way and with chosen words.
This tradition was repeated for the fifth time
this year when the festival night, marking its fiveyear anniversary, enriched the fortieth “Ljubojno
Expatriates’ Gatherings on Ilinden”. The Ilinden
Gatherings in Ljubojno is the fourth of its kind in
the Republic of Macedonia after the celebration
in “Prohor Pchinski”, Krushevo and Tarnovo. It is
a manifestation and celebration of Ilinden that affirms Ljubojno, Prespa, and Macedonia.
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,,„FOLK-FEST PRESPA

O

ваа значајна и по многу нешта единствена фолклорна манифестација не само за
Љубојно и Преспа, туку и пошироко за
Македонија, за првпат се одржа во 2008
година. Во рамките на прославата на „35. љубански илинденски иселенички средби“ на 1 август истата година се одржа „Фолк-фест Преспа
2008“. Со тоа прославата на Илинден во Љубојно
доби еден голем и значаен културен настан на
кој продефилираа голем број интерпретатори
на македонски изворни и новосоздадени песни.
Така, „Фолк-фест Преспа 2008“ ќе остане забележана како прва од досегашните пет манифестации.
„Љубанските илинденски иселенички средби“ од 2008 година добија општински карактер
што значеше збогатување и проширување на
програмата. Тоа го потврди тогашниот градоначалник на Општина Ресен, Димитар Бузлевски,
кој го изрази своето задоволство и посака програмата на средбите секоја година да се проширува и збогатува.

Исто така, од таа година на „Љубанските
илинденски иселенички средби“ покровител
стана Агенцијата за иселеништво на Република
Македонија. Тоа го потврди директорот на Агенцијата Васил Наумов, кој рече дека една ваква
средба на иселеници заслужува да биде поддржана од општествената заедница на Република
Македонија.
„Љубанските илинденски иселенички средби“ се одржаа на 1 и 2 август 2008 година. Тие
започнаа на просторот пред „Воденицата“, која
се наоѓа во непосредна близина на Стара Река
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во маалото Чифлик, каде беа присутни голем
број вљубеници и почитувачи на Илинден, на
музиката, на книгата, на убавиот пишан збор, на
Љубојно и љубанци. Присутните ги поздрави градоначалникот на Ресен, Димитар Бузлевски, кој,
меѓу другото, рече дека од овој убав преспански
крај има многубројни иселениците во дијаспората кои, еве прават Преспа повторно да заживее.
Тоа е мотив повеќе и за општествената заедница
да помогне овие средби да се организираат секоја година и да се зголеми бројот на иселеници
и нивните пријатели во Преспа и пошироко. Исто
така, средбата ја поздравија и на присутните им
се обратија директорот на Агенцијата за иселеништво, Васил Наумов и надлежниот архијереј
за Преспанско-пелагониската епархија, митрополитот Петар.
Со искрени поздрави на присутните им се
обрати и поранешниот амбасадор на Република
Македонија во Полска, Петре Наковски, кој го направил својот втор дом во Долно Дупени. Тој стави посебен акцент на значењето на овие средби
за Македонците од егејскиот дел на Македонија.
Меѓу другото, амбасадорот Наковски рече дека
и тој припаѓа на таа категорија поранешни деца
протерани од своите домови во Беломорска Македонија и кои не можат да си ги остварат своите
основни човекови права, затоа тие тука, во Преспа се чувствуваат како дома и дека ова што се
прави во Љубојно е за поздравување и почит.
Програмата продолжи со рецитал на Славица Петреска-Диневска и Бошко Рајчовски-Пелистерски. Потоа, како дел од културните случувања
во Љубојно се промовираше монографијата за
Бошко Рајчовски-Пелистерски, чиј автор е Славе
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"FOLK-FEST PRESPA"

T

his important and, in many ways, unique
folk festival, not only for Ljubojno and
Prespa but for wider Macedonia too,
was held in 2008 for the first time.
Within the celebration of the 35th “Ljubojno Immigrants’ Gatherings on Ilinden”, “Folk-Fest Prespa
2008” was held on August 1st. In this way the celebration of Ilinden in Ljubojno has become a great
and important cultural event in which many interpreters of Macedonian original folk songs and newly created ones have participated. Thus “Folk-Fest
Prespa 2008” will be remembered as the first of the
five events held thus far.
“Ljubojno Immigrants’ Gatherings on Ilinden”
in 2008 had a regional character which meant enrichment and expansion of its program. This was
confirmed by the then Mayor of the municipality of
Resen, Dimitar Buzlevski, who expressed his satisfaction, and desire that the program of these gatherings should be extended and enriched each year.
In addition, the Emigration Agency of the
Republic of Macedonia became a patron of the
“Ljubojno Immigrants’ Gatherings on Ilinden” as
of that year. It was confirmed by Vasil Naumov,
Director of the Agency, who said that such a gathering of our fellow-countrymen living and working
abroad deserves to be supported by all people of
the Republic of Macedonia.
The
“Ljubojno
Immigrants’
Gatherings on Ilinden” was held on August 1 and 2
in 2008. They started in front of “Vodenica” (Mill),
which is located near the Old River in the neighbourhood “Chiflik”, where many devotees and
followers of Ilinden, music, books, beautiful writ-

ten words, Ljubojno and Ljubojno citizens were
present. All those present were welcomed by Dimitar Buzlevski, Mayor of Resen, who, among other
things, said that there have been many immigrants
in the diaspora from this beautiful region of Prespa
who made Prespa alive again. It was yet another
motivation for society to assist these gatherings to
be organized each year and to increase the number
of our compatriots and their friends in Prespa and
beyond. In addition, these gatherings were also
welcomed by Vasil Naumov, Director of the Emigration Agency, and by Metropolitan Petar, Bishop
of Prespa and the Pelagonia Diocese, who also addressed all those present.
Petre Nakovski, former Ambassador of the Republic of Macedonia to Poland, who made his second home in Dolno Dupeni, also addressed those
present extending his warm greetings. He put particular emphasis on the importance of these gatherings for Macedonians from the Aegean part of
Macedonia. Ambassador Nakovski, among other
things, said that he also belongs to that category
of former child-refugees expelled from their homes
in Belomorska Macedonia who cannot attain their
basic human rights, and therefore they feel here, in
Prespa, at home and that this event taking place in
Ljubojno deserves admiration and respect.
The program continued with a recital by
Slavica Petreska-Dinevska and Boshko Rajchovski-Pelisterski. Then, as a part of cultural events
in Ljubojno, the monograph on Bosko Rajchovski–
Pelisterski, written by Slave Nikolovski-Katin, was
promoted. This book which mirrors the life and
work of this American Ljubojno-born Macedonian
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Николовски-Катин. За ова книга која е огледало
на животот и делото на овој американски љубанец од Детроит и Флорида, запис на настаните на
иселеникот, новинарот, поетот, организаторот
на средбите и водителот на македонското радио
во Детроит „Оро македонско“, зборуваа проф.
д-р Васил Граматниковски од Љубојно и д-р Иван
Апостолов од Флорида.
Програмата на „Љубанските илинденски
иселенички средби“ продолжи на Полена, каде
групата „Молика“ со извонредната интерпретаторка Анета Мирчевска ги започна средбите со
македонската народна песна „Зајди зајди јасно
сонце“. Исто така, популарниот љубанец Ламбе
Алабаковски ја збогати програмата со песни од
својот богат репертоар. Притоа, играорците од
Охрид со својата програма и со изведба на фолклорни остварувања од цела Македонија присутните ги кренаа на нозе.
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Иселеничките средби во 2008 година беа
збогатени со присуството на Љубе Бошковски,
кој само што беше дојден од Хаг и кој беше примен со овации, како и со присуството на заменик-премиерот во Владата на Република Македонија, Ивица Боцевски.
Треба да се одбележи дека на овие средби градоначалникот на Општина Ресен Димитар
Бузлевски во своето обраќање се заблагодари
што илинденската епопеја е жива во Преспа, во
која се вклучија бројни љубанци. Во таа пригода
тој вети дека ќе направи сė што е во неговите
можности старата зграда на училиштето „Димитар Влахов“ во Љубојно, кон која имаат почит и
љубов сите оние кои го стекнале своето основно
образование во неа и која, за жал, денес е во распаѓање, да се санира.
Потоа, Бошко Рајчовски-Пелистерски кој е
директор и главен организатор на „Фолк-фест
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from Detroit and Florida, is an account of the life
of this compatriot, journalist, poet, organizer of
the Ljubojno gatherings and presenter of the Macedonian Radio in Detroit “Macedonian Dance”,
was presented by Prof. Dr. Vasil Gramatnikovski
from Ljubojno and Dr. Ivan Apostolov from Florida.
The program of the “Ljubojno Immigrants’
Gatherings on Ilinden” continued at “Polena”
where the music group “Molika”, with its extraordinary singer Aneta Mirchevska, sang the famous
Macedonian folk song “Set Down, Set Down, Bright
Sun”. In addition, popular Ljubojno singer Lambe
Alabakovski enriched the program with songs from
his repertoire. At the same time, folk dancers from
Ohrid raised the audience to their feet with their
performance of folk songs from all over Macedonia.
The Immigrants’ Gatherings in 2008 was enriched by the presence of Ljube Boshkovski, who
had just come from The Hague and was welcomed
with cheers, as well as by the presence of Ivica
Bocevski, Deputy Prime Minister of the Government of the Republic Macedonia.
It should be pointed out that Dimitar Buzlevski, Mayor of the municipality of Resen, expressed his appreciation at these gatherings saying
that the celebration of Ilinden is alive in Prespa region and with a large number of Ljubojno natives.
On that occasion he promised to do everything he
could to renovate the old building of the school
“Dimitar Vlahov” in Ljubojno which is, regretfully,
crumbling to pieces today. Nevertheless all those
who received their primary education there still
feel respect and love for it.
Then Boshko Rajchovski-Pelisterski, who
is director and chief organizer of the “Folk-Fest
Prespa”, declared the festival open. The thirtyfifth anniversary of the “Ljubojno Immigrants’
Gatherings on Ilinden” coincided this time with
the celebration of the 105th anniversary of the
Ilinden Uprising. Therefore, the program began
with a performance of the song about Ljubojno
“Oh, you grandfather Gero”, performed by Aneta
Mirchevska. The program was presented by
professional masters of ceremonies Orce Gelevski
from MTV and Irena Trajkovska who, along with
Boshko Rajchovski-Pelisterski, ran the TV show

“Voice of our Compatriots” on TV Ohrid.
At this first “Folk-Fest Prespa” the following
interpreters of folk songs made their performances
in this order: Vlatko Aleksovski, Jovanka Zhitarova,
Boban Janevski, Aneta Micevska, Risto Krapovski,
Tomislav Manic, Lambe Alabakovski with the song
“Jovano, Jovanke” from the competition, Petre
Nechovski, Irena Spasovska, Levko Blazhevski,
Vladko Miladinovski, duet Ani Malinkova and Risto
Krapovski, Blaga Petrevska, and Vojo Stefanovski.
At the end of the festival the singers were rewarded with applause, and the production house
“Senator” from Bitola, led by Director Vesna Angelovska, awarded a “Gold Plaque” to the famous
interpreter of Macedonian folk songs, Vojo Stojanoski. The director of the “Folk-Fest Valandovo”
offered Levko Blazhevski direct participation in the
upcoming festival in Valandovo as a reward for his
interpretation.
After the end of the “Folk-Fest Prespa 2008” a
warm atmosphere was created at “Polena” where
participating festival singers, along with the audience and all those present, started dancing Macedonian folk dances. That was incentive for the
Ilinden celebration to continue late into the night,
accompanied by the beautiful Macedonian dances
and songs performed by the music group “Molika”
from Bitola.
The second “Folk-Fest Prespa” was held in
Ljubojno during the Ilinden celebration in 2009. The
36th “Ljubojno Immigrants’ Gatherings on Ilinden”
began in the afternoon of August 1st at “Vodenica”. Numerous guests were greeted by Vasil Naumov, patron of the gatherings and Director of Immigration Agency, as well as our fellow expatriates:
Snezhana Stefanovska from the U.S., Kicho Nivichki from Canada, Fote Lozhenkovski from Australia,
and Vancho Popjanevski from Sweden.
As part of the cultural program an exhibition of
art works of Sunchica Stankovska, academic painter, was opened. Then the novel “Sarafin” by Josif
Grezhlovski–Gandeto was promoted, as well as the
book “Economic Horizons of Ohrid-Prespa Region”
by MA Jonche Filipovski. Vlado Dimovski and Menka Karapashovska promoted the first book, while
Prof. Dr. Joseph Andreevski spoke about the second book. What followed later was a reading of poems, the Ilinden recital, i.e. one-act play, directed
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Преспа“, фестивалот го прогласи за отворен.
Триесет и петгодишнината на „Љубанските илинденски иселенички средби“ овој пат се совпаднаа со прославата на 105-годишнината од Илинденското востание. Затоа и програмата започна
со изведба на песната за Љубојно - „Ој ти дедо
Геро“ во изведба на Анета Мирчевска. Програмата ја водеа професионалните водители Орце
Гелевски од МТВ и Ирена Трајковска, која заедно
со Бошко Рајчовски-Пелистерски ја водеа емисијата „Гласот на иселениците“ на ТВ- Охрид.
На првиот „Фолк-фест Преспа“ настапија
следните интерпретатори на народни песни и
по овој редослед: Влатко Алексовски, Јованка
Житарова, Бобан Јаневски, Анета Мицевска,
Ристо Краповски, Томислав Маниќ, Ламбе Алабаковски со „Јовано, Јованке“ вон конкуренција, Петре Нечовски, Ирена Спасовска, Левко
Блажевски, Владко Миладиновски, дуетот Ани
Малинкова и Ристо Краповски, Блага Петревска
и Војо Стефановски.
На крајот од фестивалот интерпретаторите
беа наградени со аплауз, а продукцијата „Сенатор“ од Битола предводена од директорот
Весна Ангеловска му додели „Златна плакета“
на познатиот интерпретатор на македонски народни песни Војо Стојаноски. Директорот, пак,
на „Фолк-фест Валандово“, како награда за интерпретацијата на Левко Блажевски му овозможи директно да учествува на наредниот фестивал во Валандово.
По завршувањето на „Фолк-фест Преспа
2008“ се создаде пријатна атмосфера на Полена,
каде интерпретаторите кои учествуваа на фестивалот, заедно со публиката заиграа македонско народно оро. Тоа беше повод илинденското
празнување да продолжи до доцна во ноќта со
убави македонски ора и песни изведувани од
групата „Молика“ од Битола.
Вториот „Фолк-фест Преспа“ се одржа во
Љубојно во текот на илинденското празнување
во 2009 година. Имено, „36..љубански илинденски иселенички средби“ започнаа во попладнето
на 1 август на просторот кај „Воденицата“. Бројните гости беа поздравени од покровителот на
средбите, директорот на Агенцијата за иселеништво Васил Наумов, како и од иселениците:
Снежана Стефановска од САД, Кичо Нивички од
Канада, Фоте Ложенковски од Австралија и Ванчо Попјаневски од Шведска.
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Во делот од културата, најпрво, беше отворена изложба на ликовни творби на академската сликарка Сунчица Станковска. Потоа, беа
промовирани романот „Сарафин“ чиј автор е
Јосиф Грежловски-Гандето и делото „Охридско- преспански стопански хоризонти» од м-р
Јонче Филиповски. Промотори за првата книга
беа Владо Димовски и Менка Карапашовска,
додека за втората книга зборуваше проф. д-р
Јосиф Андреевски. Потоа, следеше читање на
поетски остварувања и илинденскиот рецитал
- монодрама во режија на Бошко Рајчовски-Пелистерски и коктел во просториите на „Воденицата“.
„Љубанските илинденски иселенички средби“ продолжија со дефиле по љубанските улици
од Чифлик до Полена. На чело на колоната беа
играорците на културно-уметничкото друштво
„Гердан“ од Охрид, кои беа облечени во народни носии, кои со одбрани македонски народни
ора настапија на Полена.
Во вечерните часови беше свеченото отворање на „36. љубански илинденски иселенички
средби“, на кои гостите и учесниците ги поздравија: претседателот на средбите Васко Томулевски, новиот градоначалник на Општина Ресен,
Михајло Волкановски, надлежниот архијереј на
Преспанско- пелагониската епархија, митрополитот Петар, директорот на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија, Васил Наумов
и претседателот на Светскиот македонски конгрес господинот Тодор Петров ???
Манифестацијата „Фолк-фест Преспа 2009“
ја прогласи за отворена Бошко Рајчовски-Пелистерски. На оваа втора средба настапија 24
естрадни уметници, меѓу кои: Гоце Арнаудов,
Анета Мицевска, Левко Блажевски, Ламбе Алабаковски и други. Народната веселба во која
учествуваа неколку илјади присутни, заедно со
естрадните уметници траеше до доцна во ноќта.
Во неделата на 2 август на празникот се одржа илинденското дефиле од Чифлик низ улиците
на Љубојно до црквата Свети Илија, каде имаше
празнична богослужба. Исто така, беше положено свежо цвеќе пред споменикот на паднатите
борци на Илинден кај куќата на Калајџиовци, а
потоа започна веселбата на Полена со настап на
КУД „Македонка“ од Охрид. На попладневната
народна веселба учествуваше групата „Молика“
и Анета Мицевска, како и естрадните уметници
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by Boshko Rajchovski-Pelisterski, as well as a cocktail party on the premises of “Vodenica”.
The “Ljubojno Immigrants’ Gatherings on Ilinden” continued with a parade along the Ljubojno
streets - from “Chiflik” to “Polena”, headed by the
folk dancers dressed in national costumes of the
cultural-artistic association “Necklace” of Ohrid,
that performed their carefully selected Macedonian folk dances on “Polena”.
The 36th “Ljubojno Immigrants’ Gatherings
on Ilinden” was officially opened in the evening. On
that solemn occasion the guests and participants
were welcomed by: Vasko Tomulevski, President of
the Gatherings, Mihajlo Volkanovski, newly-elected
mayor of Resen Municipality, Metropolitan Peter,
Bishop of Prespa-Pelagonic Diocese, Vasil Naumov,
Director of the Agency of Immigration of the Republic of Macedonia, and Todor Petrov, President
of the World Macedonian Congress.
Boshko Rajchovski-Pelisterski declared the
event “Folk-Fest Prespa 2009” open. At this second gathering 24 stage artists were featured, in-

cluding: Goce Arnaudov, Aneta Micevska, Levko
Blazhevski, Lambe Alabakovski, and others. This
public celebration which included several thousand
attendees, along with music artists, lasted until late
into the night.
On Sunday, August 2nd, the Ilinden holiday
parade was held from “Chiflik” along the streets
of Ljubojno to the church of “St. Elijah”, where
a festive worship was conducted. In addition,
wreaths were also laid before the Ilinden monument dedicated to the fallen revolutionaries at
the house of the Kalajdzhiovcis. And then the celebration started at “Polena” with the performance
of the cultural-artistic association “Makedonka”
from Ohrid. The music band “Molika” and Aneta
Micevska, as well as music artists Lambe Alabakovski, Goce Arnaudov, Levko Blazhevski, and others, participated in the traditional, afternoon public celebration.
The third “Folk-Fest Prespa” was held as part
of the 37th “Ljubojno Immigrants’ Gatherings on
Ilinden” in 2010. Unlike previous gatherings that
lasted two days, these gatherings were held over

PART vIii

· GATHERINGS AND JOYS

241

славе катин · во љубојно на илинден

Ламбе Алабаковски, Гоце Арнаудов, Левко Блажевски и други..
Третиот „Фолк-фест Преспа“ се одржа во
рамките на „37. љубански илинденски иселенички средби“ во 2010 година. За разлика од претходните средби кои траеја по два дена, овие
средби се одржаа во период од три дена. Имено, тие започнаа во вечерните часови, на 31 јули
на Полена, во центарот на Љубојно. На средбата
присуствуваа бројни иселеници, гости, туристи, и
други видни личности. Средбите ги отвори и со
пригодни зборови до присутните се обрати градоначалникот на Општината Ресен, Михајло Волкановски.
По свеченото отворање на „Љубанските
илинденски иселенички средби 2010“, настапија
играорците на КУД „Охриѓанка“ од Охрид, а потоа се одржа првиот дел на „Фолк-фест Преспа
2010“. Оваа вечер беше посветена, главно, на автори и изведувачи од дијаспората. Потоа се одржа народна веселба на која заедно со играорците и естрадните уметници зедоа учество и голем
број вљубеници во македонските ора.
Вториот ден од средбите започна во попладневните часови кај „Воденицата“ со обраќање на поголем број иселеници и видни гости. Притоа имаше промоција на литературни
дела и тоа: за делата на познатиот и признат
писател Мето (Методиј) Фотев зборуваше Славе Николовски-Катин; за делата на Владо Димовски беше пуштена аудиокасета, делото на
Љубица Димовска го претстави Менка Карапашовска, а за делото „Љубојно - љубов моја“ на
Стојан Лембо зборуваше Бошко Рајчовски-Пелистерски.
Исто така, пред „Воденицата“ имаше литературно читање, а беше изведена и монодрама.
По коктелот присутните заминаа на Полена каде
КУД „Кирил и Методиј“ на Македонците кои
живеат во Крањ, Словенија изведе прекрасна
програма од македонски песни и ора. Со тоа се
покажа и докажа дека младите играорци од македонско потекло во дијаспората се вљубеници
во македонскиот фолклор и во прадедовската
земја Македонија.
Втората финална вечер на „Фолк-фест Преспа 2010“ продолжи во вечерните часови. Вечерта ја отвори Бошко Рајчовски-Пелистерски, а со
свои песни настапија следните естрадни уметници: На вечерта беше изведен и огномет. При-
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сутните ги забавуваше оркестарот „Астра“ од
Ресен.
Другиот ден на 2 август се одржа богослужба во црквата Свети Илија, а беше изведено традиционалното дефиле од мостот во Чифлик до
црквата Свети Илија, како и положувањето на
цвеќе на спомениците во Љубојно. Забавата ја
изведе групата „Молика“ со интерпретаторката
Анета Мицевска, кои ја забавуваа две-три илјадната публика до доцна во ноќта.
Во 2011 година „Љубанските илинденски иселенички средби“ се одржуваа два дена, меѓутоа, од оправдани причини и поради отсуството
на Бошко Рајчовски-Пелистерски „Фолк-фест
Преспа 2011“ не се одржа.
Меѓутоа, илинденските прослави започнаа
со народна веселба во попладневните часови
на 1 август. Гостите ги поздрави градоначалникот на Ресен, Михајло Волкановски. Потоа КУД
„Гоце Делчев“ од Битола изведоа поголем број
македонски народни ора, а за песната и орото
беа задолжени Јошка и групата „Кристали“, кои
успееја да ги забавуваат присутните до доцните
часови.
Другиот ден на 2 август, на денот Илинден
вообичаено голем број љубанци и гости заедно
со КУД „Моминок“ од Прилеп учествуваа на дефилето по љубанските улици, а потоа се положија цвеќиња на споменикот кај Калајџиовци.
Народната вечерна веселба ја организираа
Јошка и групата „Кристал“ заедно со естрадните уметници: Ламбе Алабаковски, Татјана Стефановска, Елена Велевска, Благица Павлоска и
Блаже Богев.
„Љубанските илинденски иселенички средби“ во 2012 година се одржаа во два дена. Така,
на свечен начин на 1 август кај „Воденицата“ во
Чифлик започнаа „39. љубански илинденски иселенички средби“. На свеченото отворање свои
говори, во кои се потенцираше славното минато
на македонскиот народ и неговите перспективи
во иднина, имаа: градоначалникот на Општина Ресен, Михајло Волкановски; директорот
на Агенцијата за иселенништво, Васил Наумов;
заменик-министерот за земјоделство и стопанство, Зоран Коњановски; пратеникот од дијаспората во Собранието на Република Македонија,
Павле Саздов, а благослов на овие средби даде
надлежниот архијереј на Преспанско-пелагониската епархија, митрополитот Петар.
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a period of three days. They started in the evening
of July 31 at “Polena” in the centre of Ljubojno. The
gathering was attended by a large number of expatriates, guests, tourists, and other prominent figures. Mihajlo Volkanovski, Mayor of the municipality of Resen, opened the gatherings and addressed
those present with appropriate words.
After the official opening ceremony of the
“Ljubojno Immigrants’ Gatherings on Ilinden”, the
dancers of the cultural-artistic association “Ohrigjanka” from Ohrid gave their performance, and
then the first part of the “Folk-Fest Prespa 2010”
was held. This evening was devoted mainly to authors and performers from the diaspora. Then a
folk celebration followed in which a number of lovers and devotees of Macedonian dance participated together with the folk dancers and music artists.
The second day of these gatherings began
in the afternoon at “Vodenica” with the address
of a large number of expatriates and prominent
guests. On that occasion several literary works
were promoted: Slave Nikolovski-Katin spoke
about the works of well-known and recognized
writer Meto (Methodij) Fotev; an audio tape was
released presenting the works of Vlado Dimovski;
Menka Karapashovska reviewed a book by Ljubica
Dimovska; while Bosko Rajchovski-Pelisterski
presented the book titled “Ljubojno - my love” by
Stojan Lembo.
In addition, a literary reading was organized
at “Vodenica” and a single-act play was performed.
After the cocktail party, all those present went to
“Polena” where the cultural-artistic association
“Cyril and Methodius”, composed of Macedonians
living in Kranj, Slovenia, staged their performance
consisting of wonderful Macedonian songs and
dances. This demonstrated and proved that young
dancers of Macedonian descent living in the diaspora were also lovers of Macedonian folklore in
their ancestral homeland - Macedonia.
The second final evening of the “Folk-Fest
Prespa 2010” continued until nightfall. The evening
was opened by Boshko Rajchovski-Pelisterski, and
the following artists featured their songs: / / / / / /
/ /????. This evening culminated in a fireworks display. The participants were entertained by the orchestra “Astra” from Resen. On the next day, on
August 2, religious worship was conducted at the
church of St. Elijah, and the traditional parade from
the bridge at “Chiflik” to the church St. Elijah was

held, followed by the wreath-laying ceremony at
the monuments in Ljubojno. The music band “Molika”, with its singer Aneta Micevska, entertained
the audience of two to three thousand late into
that night.
In 2011 the “Ljubojno Immigrants’ Gatherings
on Ilinden” lasted two days for good reason, and
because of the absence of Boshko Rajchovski-Pelisterski the “Folk-Fest Prespa 2011” wasn’t held at all.
Nevertheless, the Ilinden celebrations began
with the all-people’s rejoice in the afternoon on
August 1. The guests were welcomed by Mihajlo
Volkanovski, Mayor of Resen. Then the cultural and
artistic association “Goce Delchev” from Bitola performed many Macedonian folk dances, while Joshka and “Crystals” were in charge of the songs and
dances entertaining the audience until late at night.
On the second day, August 2, on the day of Ilinden, many Ljubojno dwellers and guests, together
with members of the cultural and artistic association “Mominok” from Prilep, participated in the parade along the Ljubojno streets as usual, and then
flowers were laid on the monument at the house of
the Kalajdzhiovcis. The evening celebration was organized by Joshka and “Crystal” with music artists:
Lambe Alabakovski, Tatiana Stefanovska, Elena Velevska, Blagica Pavloska, and Blazhe Bogev.
The “Ljubojno Immigrants’ Gatherings on Ilinden” in 2012 lasted two days. Thus, the 39th Gatherings formally commenced on August 1st, at “Vodenica” in “Chiflik”. The opening speeches highlighting
the glorious past of the Macedonian people and its
future perspectives were delivered by: Mihajlo Volkanovski, Mayor of Resen; Vasil Naumov, Director
of the Agency of Immigration; Zoran Konjanovski,
Deputy Minister of Agriculture and Economy; Pavle
Sazdov, diaspora deputy at the Parliament of the
Republic of Macedonia, while Metropolitan Peter,
Bishop of Prespa-Pelagonia Diocese, gave his blessings as well.
In addition, the official opening of the gatherings was attended by MA Martin Trenevski, Ambassador of the Republic of Macedonia to NATO; Vlado Popovski, former minister of the Government of
the Republic of Macedonia, who was declared an
honourary citizen of Ljubojno; Metropolitan Pimen,
Bishop of the European Diocese of the Macedonian
Orthodox Church, and a number of prominent fellow-expatriates, guests and tourists.
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Исто така, на свеченото отворање на средбите беа присутни и: м-р Мартин Треневски, амбасадорот на Република Македонија во НАТО;
поранешниот министер во Владата на РМ, Владо
Поповски, кој беше прогласен за почесен граѓанин на Љубојно; митрополитот Пимен, надлежен
во Европската епархија на МПЦ и голем број истакнати иселеници, гости и туристи.
Пред големиот аудиториум се изврши промоција на монографското дело за митрополитот
Кирил, чиј автор е Славе Николовски-Катин, а
за кое дело зборуваше проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ, која меѓу другото рече: „Митрополитот на Полошко-кумановската епархија, митрополитот Кирил, инаку Преспанец е најстариот
архијереј по хиротонија во состав на македонскиот православен епископат. Тој е единствениот жив потписник на историската Одлука на Светиот архијерејски синод на МПЦ (од 1967 година)
за возобновување на целосната духовна и канонска автокефалност на Охридската архиепископија. Митрополитот Кирил е првиот надлежен
архијереј на Американско-канадско-австралиската епархија.
Во ова значајно и по многу нешта карактеристично дело на Славе Катин посебно е претставено севкупното национално-духовно, црковно
и културно- просветно опстојување на Македонците во САД, Канада и Австралија“.
Исто така, проф. д-р Вера Антиќ ја промовираше стихозбирката „Украдени мисли“ од Душан Ристовски од Сиднеј, потоа за делото „Гробот на Розмари“ од Јосиф Грежловски-Гандето
од Флорида зборуваше Билјана Костова, а за
романот „Големата лага“ (на англиски јазик) од
Петре Наковски зборуваше Славе Катин. Притоа,
за оваа година беа најавени делата на љубанските автори „Нестивнати бури“ од Лилјана Ориверо и „Моето сенешто“ од Слободан Рајчовски, а
беше изведен и илинденски рецитал.
Одбележувањето на големиот национален празник Илинден продолжи со дефиле од
Чифлик до Полена, каде имаа настап младите
играорци од КУД „Македонка“ и „Билјана“ од
Охрид. Потоа, директорот Бошко РајчовскиПелистерски и уметничкиот директор Симе
Ѓорѓиевски-Бричот од Австралија го отворија
четвртиот „Фолк-фест Преспа 2012“, на кој настапија петнаесетина естрадни уметници, меѓу
кои: Јулијана, Анета Мицевска, Владо Јаневски,
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Ламбе Алабаковски и многу други. На големиот
вечерен собир присутните ги забавуваа групите
„Балкански бисери“ и „Молика“.
На Илинден, пак, се одржа познатото дефиле од Чифлик до црквата Свети Илија на кое
учествуваше на „Моминок“ од Прилеп. Во црквата Свети Илија се одржа редовната духовна
церемонија, а беше положено свежо цвеќе на
спомен-плочата пред куќата на Калаџиовци. Потоа низ целиот ден и во вечерните часови продолжи богатата културно- уметничка програма
со учество на групата „Балкански бисери“ и бројни естрадни уметници.
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Before the crowded auditorium a promotion
was done of the monograph about Metropolitan
Kiril, whose author is Slave Katin. Prof. Dr. Vera Stojchevska-Antic spoke about this book, among other
things, saying: “Metropolitan Kiril, competent bishop of Polog-Kumanovo Diocese, born in the region
of Prespa, is the oldest bishop according to ordination within the Macedonian Orthodox episcopate.
He is the only surviving signatory of the landmark
decision of the Holy Archbishop Synod of the Macedonian Orthodox Church (of 1967) for the restoration of the full spiritual and canonical autocephaly of the Ohrid Archbishopric. Metropolitan Kiril
is the first competent bishop of the American-Canadian-Australian Diocese. In this important and in
many ways specific work of Slave Katin, the overall
national spiritual, religious and cultural-educational
continuity of the Macedonians in the U.S., Canada
and Australia is presented”.
In addition, Prof. Dr. Vera Antic promoted the
poetry book “Stolen Thoughts” by Dushan Ristovski from Sydney, then Biljana Kostova spoke
about the book “Tomb of Rosemary” from Josif
Grezhlovski-Gandeto from Florida, while Slave Katin
reviewed the novel “The Big Lie” (published in English) by Petre Nakovski. On that occasion the works
of Ljubojno authors Liliana Orivero (Non-calming

Storms) and Slobodan Rajchovski (My odds and
ends) were announced to be published that year.
The Ilinden recital was also performed.
The celebration of the great national Day of
Saint Ilinden continued with a parade from “Chiflik”
to “Polena” where young dancers of cultural-artistic associations “Makedonka” and “Biljana” from
Ohrid staged their performance. Then, Director
Boshko Rajchovski-Pelisterski, together with artistic director Sime Gjorgjievski–Razor from Australia,
opened the fourth “Folk-Fest Prespa 2012” in which
fifteen artists took part, including: Juliana, Aneta
Micevska, Vlado Janevski, Lambe Alabakovski, and
many others. At the great evening gathering which
followed, those present were entertained by “Balkan pearls” and “Molika”.
On the day of Ilinden, August 2, the wellknown parade from “Chiflik” to the church St. Elijah took place in which members of the cultural and
artistic association “Mominok” from Prilep participated. The regular spiritual ceremony was held in
the church of St. Elijah, and a wreath-lying ceremony was performed at the memorial plaque in front
of the house of the Kaladzhiovcis. Throughout that
day and in the evening a rich cultural and artistic
program continued, featuring music band “Balkan
Pearls” and numerous singers and artists.
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ISELENI^KI SREDBI
VO DOLNA PRESPA

I

селеничките средбо кои се одржуваат
во Љубојно по 40 - ти пат се повод слични
средби да се организираат и во другите
долнопреспански села: Долно Дупени,
Брајчино и Штрбово, како и во други села во Преспа и во Мала Преспа. И овие средби, главно имаат
иселенички карактер. Средбите ги организираат
иселениците од дијаспората и месното население. А целта е да се вратат иселениците во своите
родни огништа, да се видат со своите најблиски,
со роднините и пријателите, да имаат пријатни
мигови во родните огништа и сето тоа да остане
незаборавно и да има повторни видувања.
На иселеничките средби во Долна Преспа
покрај другарувањата во родното село, кое со
невидена сила ги привлекуваат иселените повторно да се вратат на дедовските корени, се паметат долгите ора накитени и со младо и старо и
се вијат сред село, прекрасната атмосфера и моментот кога селото е живо како во поранешните
времиња. На иселеничките средби сите се дел од
многубројните случувања кои остануваат за паметење во родното село под Пелистер.
Една од првите иселеничката средба во
Долно Преспа започна да се одржува во Долно
Дупени во 1989 година. По иницијатива на иселеници од Долно Дупени кои живеат во Торонто:
Ѓорѓи Ристевски, Михајло Николовски - Мајорчето и Васил Ангеловски се одлучи да се одржуваат
слични средби како во ЉУбојно. Така, иницијаторите решија финансиски да ја поддржат средбата и заедно со претставници на Месната заедница да ја организираат.
Иницијативата да се организира првата манифестација од ваков вид во Долно Дупени наиде
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на широк одејќи кај населението. Првата иселеничка средба се одржа на 14 јули 1989 година во
чест на „св Кузман и Дамјан - св Врач“, селската
слава. На тој ден се собраа голем број мештани
како и дојденци од Канада, САД, Австралија и од
поранешните европски замји, туристи, намерници
и бројни посетители од соседните села. Се пееше,
се играше и се пиеше на „Полена“ и по домовите
Тој е денот сите ја изразија својата љубов кон Долно Дупени, кон својот народ и кон Македонија.
Повеќе од дваесет години традицијата продолжи „Долнодупенските иселенички средби“
да се негуваат и средбите да се организираат на
викендите најблиску до празникот „Св. Кузман и
Дамјан“. Иселеничките средби се одржуваат во
недела и траат еден ден. Според програмата се
одржува духовна богослужба во храмот посветен на светците чувари на селото, потоа на сред
село, на „Полена“ одбраната музика и естрадните уметници ги забавуваат присутните до доцна
во ноќните часови.
На иселеничките средбите во Долно Дупени
се организираат и културни манифестации. Меѓу
другото, во 1990 година беше промовирана значајната и единствена монографија за Долно Дупени, чиј автор е Владо Јовановски. За ова дело
пред многубројната публика зборуваше проф.
д-р Петре Георгиевски.
Исто така, на средбите настапиле културно
- уметнички друштва и голем број естрадни уметници, меѓу кои: Гоце Арнаудов, Блага Петревска
Петар Нечовски, Ламбе Алабаковски и многу
други. Тие помогнаа со песни и ора, со весели
мигови, иселеничките средбите во Долно Дупени да останат незаборавни.
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EXPATRIATES' GATHERINS
IN DOLNA PRESPA

A

s the Expatriats’ gatherings held in
Ljubojno for 40 - th occasion, similar
gatherings are organized in other
villages in Dolna Prespa such as:
Dolno Dupeni, Brajchino, Shtrbovo, as well as in
other villages in Prespa and Mala Prespa. These
gatherings have mostly immigrant character.
Gathering are organized by expatriates living
abroad and the local people. The aims of the
gatherings are to return migrants to their native
homes, to see their loved places, relatives and
friends, to have pleasant moments at home, and
all that remained memorable for ever.
Expatriates’ gatherings in Lower Prespa
despite drugaruvanjata in the village, that the
ultimate power to attract displaced to return
dedovskite roots are remembered long dances
decorated with young and old and the low center
of the village, wonderful atmosphere, and when
the village is Live as in former times. Expatriate
meetings are all part of many memorable events
that remain in the village under Pelister.
One of the first iselenichkata meeting in
Lower Prespa began to be held in lower Dupeni
in 1989. At the initiative of the migrants from
lower Dupeni living in Toronto: George Ristevski
Mihajlo Nikolovski - Majorcheto Vasil Angelovski
decided to hold similar meetings as in Ljubojno.
Thus, the initiators decided to financially support
the meeting, together with representatives of the
local community to organize.
The initiative to organize the first event of its
kind in lower Dupeni run wide going population.

The first emigrant meeting held on 14 July 1989
in honor of “St. Cosmas and Damian - St. Healer”
village feast. On that day, gathered a large number
of locals and newcomers from Canada, USA,
Australia and the former European countries,
tourists, passers-by and a number of visitors from
neighboring villages. Sang, played and drank “the
field” and in homes It is the day all expressed
their love for lower Dupeni to its people and to
Macedonia.
More than twenty years of tradition continues
“Dolnodupenskite immigrant meetings” to foster
and meetings to organize the weekend closest to
the feast of “St. Cosmas and Damian. “ Expatriate
meetings are held on Sunday and last for one day.
Under the program maintains spiritual worship
in the temple dedicated to the saints guarding
the village, then the middle of the village, “the”
chosen music and estradnite artists entertained
the audience until late at night.
Expatriate in lower Dupeni organize meetings
and cultural events. Among other things, in 1990
was promoted significant and unique monograph
lower Dupeni, authored by Vlado Jovanovski. This
work before numerous public speaking professor.
Dr. Petre Georgievski.
Meetings also featured cultural and artistic
associations and a number of artists, including:
Goce Arnaudov Mild Petrevska Peter Necovska
Lambe Alabakovski and many others. They
helped with the songs and dances, cheerful
moments expatriate meetings lower Dupeni stay
memorable.
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VO BRAJ^INO NA SVETA PETKA
Pi{uva primarius d-r Metodija Tomovskii

P

рвата „Брајчинска иселеничка средба“
се одржа на празникот на света преподобна маченица Параскева - Света Петка во 1995 година. Ова средба ги стави
темелите на наредните иселенички другарувања
да бидат поорганизирани, повесели и помасовни. Така, братичани средбите ги прославуваат со
силен жар, ентузијазам, љубов и со желба тие да
бидат вечни.
Инаку, децении наназад празникот св. Петка
летна се празнувал во Брајчино. Тој е најзначајна селка слава која од 1995 година прерасна во
прослава „Брајчински иселенички средби“. Таа
се одржува во континуитет на празникот св Петка, а ја слави цело село, сем Чороловско Маало,
кое ја слави зимска св. Петка. Зошто е тоа така,
никој незнае.
Традиционално св. Петка се слави на 8 август со ручек. Славата започнува на 7 август со
посна вечера (заслуг). Гостите пред се‘ се роднини од околните села на Долна Преспа, а во времињата кога границата со јужниот сосед беше
проодна (се преминуваше само со лична карта)
имаше гости и од селата од егејскиот дел на Македонија, Герман, Раби, Желево и други, со кои
како Македонци и православни христијани нашите семејства биле посватувани со нивните семејства.
Претежно од економски причини брајчинци
почнаа да се иселуваат во Австралија, Америка,
Канада и Шведска после 50-те години од минатиот век . Како последица на таквото иселување
во 90-те години од над илјада жители, колку што
живееја во селото, бројот се намали на околу
200, за денес да останат само стотина жители од
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кои поголемиот број се стари луѓе. Последиците
се очигледни: училиштето е оддамна затворено,
по улиците нема џагор од дечиња, нема свадби,
нема крштевки, има само умирачки.
Меѓутоа, од пред десетина година животот
во селото како да почна да се враќа, селото да
заживува. Со изградбата на асфалтниот пат до
селото и асфалтирањето на голем број од селските улици, се изгради водоводна мрежа и други инфраструктури, живот почна да се враќа. Тоа
како да беше повод голем број братичани по светот, по пензионирањето да почнат да се враќаатво и да ги реновираат своите стари куќи или да
градат нови современи домови во Брајчино.
Еден подолг период дел од иселениците по
светот кои потекнуваат од Брајчино започнаа да
доаѓаат, да се враќаат на дедовските корени.
Така и почна селото да заживува, да се враќа живот како во минатите времиња.
Исто така, заживувањето на селото се
должи благодарение на прекрасната местоположба и неповторливата природна убавина, климатските услови на воздушна бања, бистрата и
ладна изворска вода и другите природни реткости. Не случајно еден Французин од Париз доаѓаше во Брајчино цели 30 години да се дружи со
ендемичната речната пастрмка во Брајчинската
Река. Тој во своите последни моменти од животот го замолил својот син за последно да му
донеси една пастрмка од Брајчино. Желбата му
била исполнета.
Во почетокот за заживување на селото се
започна со развивање на селскиот туризам што
беше вистински препород за Брајчино. Така,
благодарение на предузимачките способности
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IN BRAJCHINO ON ST. PETKA
By primarius Dr. Metodija Tomovskii

T

he first “Brajcinska emigrant meeting”
was held on the feast of the holy venerable martyr Paraskeva-Petka in 1995.
This meeting has put the foundations of
the next emigrant friendship to be more organized,
more amusing and more massive. So bratichani
meetings worship with a strong glow, enthusiasm,
love and desire them to be eternal.
Otherwise, decades St.. Five summer celebrated Brajcino. He is most significant glory selka that
since 1995 has grown into a celebration “Brajcinska
immigrant encounters”. It is held in the continuity
of St. Petka, and celebrates the whole village except Chorolovsko Stallion, which celebrates winter
st. Five. Why is that no one knows.
Traditionally St. Five celebrated on August
8 with lunch. Glory begins Aug. 7 with lean dinner
(Merit). Before guests’ relatives from nearby villages Lower Prespa, and in times when the border with
southern neighbor was penetrable (passed with an
ID) had guests and the villages of the Aegean part
of Macedonia, German, Rabbi, jelly and other that
as Macedonians and Orthodox Christians our families were posvatuvani with their families.
Mostly for economic reasons brajchinci began
moving to Australia, America, Canada and Sweden
after 50 years of the last century. As a consequence
of such removal in 90 years of over a thousand people, how they lived in the village, the number decreased to about 200 today to stay only a hundred
inhabitants of most of them elderly. The consequences are obvious: the school is long ago closed,
the streets no patter of kids, no weddings, no baptisms, there is only death.
However, ten years ago, life in the village as
he started returning the village to recover. With the

construction of asphalt road to the village and asphalting a number of rural roads, build water supply and other infrastructures, life began to return.
How was the occasion of a number bratichani the
world after retirement to start vrakjaatvo and renovate their old houses or build new modern homes
Brajcino.
A longer period of expats around the world
who come from Brajcino started to come back dedovskite roots. And began to revive village life returns as in the past.
Also, the revival of the village due thanks to
the wonderful location and the unique natural
beauty, climate air bath, cold and clear spring water and other natural rarities. Not coincidentally a
Frenchman from Paris came in Brajcino 30 years
to socialize with endemic river trout Brajchinskata
River. In his last moments of life asked his son last
brought him a trout from Brajcino. The desire has
been fulfilled.
In the beginning of the revival of the
village started to develop rural tourism was true
resurgence Brajcino. So, thanks preduzimachkite
abilities and sense of the future of tourism,
especially rural tourism development Nikolina
Angelovska its old classic Brajcinska house made
modern and contemporary restaurant. He is visited
by numerous dignitaries, intellectuals prominent
Macedonian and foreign citizens and numerous
diplomats. Also, a little later, Methods and Milka
Popjanevi opened restaurant with fish pond
and Brajcinska and dolnoprespanski specialties.
And this restaurant attracted many guests and
visitors, and it is organized and certain visual tour
presentations.
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и чувство за иднината на туризмот, особена за
развивање на селскиот туризам Николина Ангеловска од својата стара класична брајчинска куќа
направи модерен и современ ресторан. Тој е посетуван од бројни високи функционери, интелектуалци видни македонски и странски граѓани и
бројни дипломати. Исто така, малку подоцна Методија и Милка Попјаневи отворија ресторан со
рибник и со брајчински и долнопреспански специјалитети. И овој ресторан привлекувал бројни
гости и посетители, а во него се организирале и
одредени нагледни туристички презентации.
Согледувајќи ги условите и иднината на Брајчино, една швајцарска банка им пониди на десетина семејства да ги реновираат своите куќи со
цел да се развие еколошки селскиот туризам.
Тоа и се направи Брајчино да стане познато и
признато место за одмор, рекреација и селски
туризам.
Како ресултат на сите позитивни околности мештаните и Месната заедница од Брајчино
одлучија селската слава да го подигне нивото и
да прерасне истовремено и во иселеничка средба. За таа цел беше формиран Црковен одбор,
а беше одлучено да се избира покровител во
функција на кум секоја година.
Така и започнаа прославата на „Брајчинските иселенички средби“. Тие ја продолжија традицијата да започнуваат на 7 август во манастирските конаци во кругот на црквата Св. Петка, со
присуство на голем број иселеници од Брајчино

и од другите села на Долна Преспа. На овој светол ден за брајчинци се подготвуваат пет казани
посен грав за околу илјада посетители, што е поклон од народот за народот.
На 8 август, пак, на празникот св. Петка
прославата продолжува свечено по домовите,
кога секое брајчинско семејство има гости за
ручек. Потоа, на сред село и во дворот на училиштето во попладневните часови започнува веселбата со богата културно-уметничка програма
и со учество на бројни различни оркестри и бројни естрадни уметници.
Посебно место за „Брајчинските иселенички средби“ и Брајчино има естрадниот уметник
Мишко Крстевски кои е автор на незаборавната
„Песна за Брајчино“, во која се вели:
Долу Балканот, Македонија
Во пазувите на Пелистер
Преспа убава и Езерото
Се распослале под Брајчино
Од Брајчино мнозина тргнаа
Во туѓина на печалба
Но во душата неизбришлива
Тага им остана за Македонија
Со два рефрени:
Кај што потоци шумно жуборат
Птици слободно ќе запеат
Село Брајчино - гордо Преспанско
В рајска градина ми никнало

Манастирот Св. Петка / Monastery St. Petka
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Seeing the conditions and future Brajcino a
Swiss bank ponidi dozen families to renovate their
houses in order to develop environmentally friendly
rural tourism. It and make Brajcino become known
and recognized place for rest, recreation and rural
tourism.
As resultat all positive circumstances locals
and the local community from Brajcino decided
village feast to raise and grow both in immigrant
meeting. Church Committee was formed for that
purpose, and it was decided to elect patron operational godfather each year.
So began the celebration of “Brajchinskite
immigrant encounters”. They continued the tradition started on 7 August in the monastery shelters in the grounds of St. Five, with the presence
of a large number of expatriates from Brajcino and
other villages of Lower Prespa. This bright day brajchinci draw five boxes Lenten beans for around a
thousand visitors, which is a gift from the people
for the people.
On August 8, the feast of St.. Five celebration
continues formally to their homes, when every
Brajcinska family has guests for lunch. Then, in the
middle of the village and in the school yard in the
afternoon begins with a rich cultural and artistic
program rejoicing and with the participation of a
number of different orchestras and numerous celebrities.
Special place “Brajchinskite immigrant encounters” and Brajcino has estradniot artist Misko

Krstevski who is the author of the unforgettable
“Song Brajcino”, which says:
Below Balkans, Macedonia
In the bosom of Pelister
Prespa beautiful lake
Stretching under Brajcino
From Brajcino many went
Elsewhere abroad
But in the soul an indelible
Grief they left for Macedonia
With two refrains:
Where bubbling streams forests
Birds will be free to sing
Village Brajcino - proudly Prespa
On my garden of Eden sprang
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DONATORI ZA MONOGRAFIJATA

1. Претставници на Месната заедница „Љубојно“ - Љубојно

2. Претставници на Македонското друштво „Љубојно“ - Детроит
3. Д-р Цвета Карапашовска-Толовска - Скопје.
4. Д-р Васил Граматниковски - Скопје
5. Д-р Спасе Јовковски - Скопје
6. Ламбе Алабаковски - Скопје
7. Борис Лембовски -Русето - Скопје
8. Д-р Љупчо Крстевски - Битола
9. Мери Василевска - Детроит
10. Павле Србиновски - Чикаго
11. Васил Стефановски - Флорида
12. Јонче Петревски - Мелбурн
13. Гоче Баковски - Сиднеј
14. Љупчо Јанкуловски - Малме
15. Кичо Нивички - Торонто
16. Гордана Пашариковска-Николовска - Торонто
17. Ристо Карапаша - Кентон
18. Вангел Бубутиовски - Брисел
19. Боре Наумовски - Виндзор
20. Коте Милевски - Њујорк
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DONORS OF THE MONOGRAPH

ПОЧЕСЕН ОДБОР:
1. Градоначалникот на Општина - Ресен
2. Градоначалникот на Општина - Пустец
3. Стево Павлевски
4. Д-р Евдокија Грковска
5. Никола Атанасов
6. Петре Наковски
7. Стив Плиакес - Wu Market
8. Борис Ничов - Чикаго
9. Мишко Васовски - Детроит
10. Лефтер Манце - Будимпешта
11.Славко Маџаров - Њу Џерси
12. Ристо Нечовски - Сливница, Детроит
13. Стефан Пановски - Арвати, Детроит
14. Перо Кирицовски - Крани, Детроит
15. Неда Лозановска - Штрбово, Торонто
16. Ристо Василевски - Наколец, Смедерево, Србија
17. Михајло Николовски-Мајорчето - Долно Дупени, Торонто
18. Ристо Мачковски - Брајчино, Лас Вегас
19. Ѓорѓи Сарагилов - Герман, Торонто
20. Најдо Насто - Шулин, Детроит
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Slave
Nikolovski-Katin
Славе Николовски-Катин е познат на македонската и на меѓународната јавност по неговите бројни публикации, новинарски и научни
трудови кои се посветени, главно, на животот на
Македонците во светот, но и на низа други аспекти поврзани со дијаспората, како и со културата, литературата, јазикот, историјата, журналистиката и религијата. Тој е автор на 45 публикации
кои можат да се видат и прочитаат на неговата
веб-страница www.slavekatin.com.
Во неговиот богат творечки опус од првото негово дело „Англиско-македонски лимнолошки лексикон“ (1986), до денес, посебно
внимание заслужуваат следните негови дела:
„Македонците во САД и Канада“ (на македонски и англиски јазик) (2002), „Македонските православни цркви во Австралија, Канада и САД“
(1990), „Македонски холокауст“ (1991), „Македонскиот иселенички печат“ (1993), „Илинден
1903-2003 и македонските иселеници“, (1998),
како и делата „Во чест на свети Кирил и свети
Методиј“, (1994), „Поетски иселенички меридијани“ (1995), „Библиски речник“ (1997), „Придонесот на Македонија во светската цивилизација“ (2004), „Од Панонија до Егеј“ (2007),
„Ореолот на Дева Марија и Света Богородица
Сливничка во Преспа“ (2007), (на македонски ја-
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зик, а во коавторство со академик д-р Антоније
Шкокљев-Дончо, проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ, проф. д-р Петко Златески и Фиданка Танаскова).
Славе Катин, исто така, е автор на делата за
големите македонски донатори од дијаспората:
„Атанас Близнаков“ (2000/2013), „Петар Стаматов“ (2010) и „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ (2012),
потоа на монографиите: „Андреа Бранов“ од
Мелбурн (2001),  „Семејството Јановски“ од Торонто (2002), „Светле (Стив) Стамевски“ од Детроит (2005), „Георги Томов“ од Њујорк (2007),
„Бошко Рајчовски–Пелистерски“ од Флорида
(2008) и „Митрополитот Кирил“ (2007) (на македонски и англиски јазик). Исто така, тој е познат
со лексикографските изданија: „Англиско-македонски биотехнички речник“ (1994), речниците
во слики за деца: „Ајде да учиме македонски,
англиски француски, германски, турски, албански, влашки и ромски“ (1997/1998), како и со преводот на романот „Александар Македонски“
(1988), (од англиски на македонски јазик) од Урлих Вилкен.
Славе Катин е добитник на престижната награда „Крсте Петков Мисирков“ на Здружението на новинарите од Македонија од областа на
журналистиката.

Slave
Nikolovski-Katin
Slave Nikolovski-Katin is known to Macedoniansand the international public for his numerous
publications, journal and research papers that are
devoted mainly to the life of Macedonians all over
the world and many other aspects related to the
Diaspora, as well as to culture, literature, language,
history, journalism and religion. He is the author of
45 publications that can be found and read on his
website www.slavekatin.com.
In his rich literary work, starting with his first
work “English - Macedonian Limnological Dictionary”(1986), to date, the following books deserve
special attention: “The Macedonians in United
States and Canada” (Macedonian and English)
(2002), “The Macedonian Orthodox Churches in
Australia Canada and United States”(1990),”Macedonian Holocaust”(1991), “Macedonian Emigrant
Press”(1993), “Ilinden 1903-2003 and Macedonian
Emigrants” (1998), as well as the works “In Honor
of St. Cyril and Methodij” (1994), “Poetic Immigrant
Meridians”(1995), “Biblical Dictionary”(1997),
“The contribution of Macedonia to the world civilization”(2004), “From Pannonia to the Aegean
Sea”(2007),”The Auerole of the Virgin Mary and
the Monastery St. Virgin in Slivnica, Prespa”(2007),
(in Macedonian and coauthor with Academician Dr.

Antonije Shkokljev Doncho, Prof. Dr. Vera Stojcevska-Antich, Prof. Dr. Petko Zlateski and Fidanka Tanaskova).
Slave Katin is also the author of the works
of the great donors in the Macedonian Diaspora: “Atanas Bliznakoff” (2000/2013), “Peter Stamatoff”(2010) and “George George Atanasoski”(2012), then monographs: “Andrea Branov”
from Melbourne(2001), “Family Janovski”, Toronto
(2002), “Steve Stamevski”, Detroit (2005), “Georgi
Tomov”, New
York(2007), “Boshko Rajchovski - Pelisterski”,
Florida (2008), and “Metropolitan Kirill” (2007) (
Macedonian and English). He is also known with
lexicographic works:”English-Macedonian biotecnical Dictionary”(1994), picture dictionaries for
children: “Let’s learn Macedonian, English, French,
German, Turkish, Albanian, Vlach and Roma”
(1997/1998) and historical novel “Alexander the
Great”(1988), (from English to Macedonian) by Ulrich Vilken.
Slave Katin is the receiver of the prestigious
award “Krste Petkov Misirkov” from the Association of Journalists of Macedonia for his contribution to the field of journalism.
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