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Славе 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 55 
публикации кои можат да се видат и прочитаат 
на неговата веб-страница www.slavekatin.com.    

Славе Катин се школувал во Љубојно, Скопје, 
Белград и Торонто, а работел во Катастарот 
на Општината Ресен, во Хидробиолошкиот 
завод во Охрид, во Матицата на иселениците 
од Македонија и во списанието “Македонија”, 
а беше и на функии  во поранешниот систем. 
Беше член на Академијата за слобода на  рели-
гијата во Вашингтон, секретар на друштвото 
„Македонија-Канада“, секретар на Здружението 
на новинарите на Македонија и постојан член на 
Фондацијата „Атанас Близнаков“ како и член на 
фондацијата „Браќа Џидрови“. Во 1991 година, 
од Собранието на Република Македонија беше 
именуван на функцијата потпретседател на 
 Републичката комисија за односи со верските 
заедници. 

Славе Катин е добитник на бројни признанија 
и награди, меѓу кои и на престижната награда 
„Крсте Петков Мисирков“ на Здружението 
на новинарите од Македонија  од областа на 
журналистиката.
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   Сите права се задржани. Ниту еден дел од оваа книга неможе да се 
репродуцира или пренесува во било која форма или на било кој начин, 

електронски или механички, вклучувајќи фотокопирање, 
снимање или какви било информации за складирање и пронаоѓање 
систем без писмена согласност од авторот, освен за вклучување 

на краток и документирани цитати во списание.
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ВОВЕД

Обемното дело „Македонски иселенички меридијани“ е плод на повеќего-
дишни истражувања, патувања и континуирано  следење на оваа доста суптилна, 
многузначна  и актуелна повеќедецениска и интерконтинентална тема. Делото е 
еден вид алманах посветен на дел Македонци, чии корени се од сите делови на 
македонската земја, а кои го обележале своето време во христијанството како ре-
лигија на Македонците во Австралија, Канада, САД, Европа, етничка Македонија 
и во печалбарска Преспа. 

 По повеќегодишна работа излезе од печат ова книга, која е дел од судбините 
и вистините на Македонци во светот. Таа е еден вид именик, или  биографски ко-
лаж со карактеристични податоци поместени со низа бројки и факти од животот 
и делата на околу 150 личности од македонско потекло, кои свиле нови гнегда на 
различни страни на светот. 

Инаку, изборот на личностите кои се претставени зависел од нив, од нивните 
критериуми, пробови, дела и постигнувања. Со оглед на средината за која и се на-
менети и на очекуваното влијание врз свеста на луѓето во таа средина направив 
самостоен избор. Второ, тоа што посебно треба да се нагласи за ова дело е фактот 
дека во него се застапени имињата на дел од голем број живи личности, активни 
творци, најголем дел од нив родени во Македонија или, пак, дошле да живеат во 
неа и го посветиле својот труд, талент и љубов, како и личности кои денес не се 
меѓу живите. 

Со прелистување на страниците на ова дело читателот, макар површно ќе се 
запознае со нив и нивните  дела, со придонесот што го имаат  во македонското 
иселеништво, а особено нивниот придонес што го имаат  за Македонската пра-
вославна црква, Охридската архиепископија, како и на други аспекти врзани со 
македонскиот народ и на етничка Македонија. 

Отсекогаш на енциклопедиските изданија во светот, или поточно речено, во 
развиениот свет со долги културни традиции, им се посветувало должно внима-
ние. Нивното значење било и е повеќекратно, бидејќи тоа, меѓу другото се из-
данија кои на читателот му даваат кратка употреблива информација по обемот 
и разнородноста на информациите што ги содржат, ја развиваат свеста на еден 
народ за него и влијаат за консолидација на постигнувањата и развојот.

Република Македонија и македонскиот народ за својот државен и територија-
лен интегритет и за својата државна и национална самобитност, имаат потреба 
од оставнините, од вредностите, од тој трезор на незаборавот на времето, да се 
извлечат и да се афирмираат, или да се потсетиме на голем број патините на вре-
мето и од опасноста на заборавот да се извлечат голем број знајни и незнајни 
личности од дијаспората, кои со својот живот, работа и дело, оставиле белег во 
нејзината историја, во историјата на трудољубивиот и надарен македонски народ 
и етничка Македонија.

Во книгата се објавени имињата на над 150 познати и признати иселеници, со 
различни образованија и занимања, општественици и духовници вградени во 
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 изградбата на Македонската православна црква од нејзиното конституирање до 
денес, како и дваесеттина текстови за иселеништвото и МПЦ-ОА. Застапени се 
академици, научници, писатели, новинари, пиблицисти, донатори, хуманисти, па-
триоти, носталгичари и вљубеници во Македонија. Нивниот број би можел да биде 
многу поголем. Тоа во случајот не е толку битно, туку битно е што овој импозантен 
број имиња, значајни за нашата национална, духовна, културна, стопанска и научна 
дејност, го прикажува македонското иселеништвото во минатото и сегашноста.

Бројноста на имињата на луѓето објавени на страниците на ова дело покажу-
ва дека тие себеси се вградија во темелите во историјата на македонското исе-
леништво и на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, на 
нивните црковно-духовни и национални центри, како што се црковните општини, 
манастири, фолклорни, литературни, научни и друг вид  друштва и асицијации.

Делото е поделено на осум поглавја и тоа на: делови во кои се опфатени лич-
ности кои се дел од вистината за христијанството во Македонија, потоа на лично-
сти кои се дел од македонската вистина во дијаспората - во Австралија, Канада, 
САД, Европа, етничка Македонија, печалбарска Преспа и Додаток 

Или поконкретно, во првиот дел се дадени текстови за 13 личности кои се дел 
од вистината за ширење на христијанството во Македонија и во дијаспората, за 
христијанството како религија на Македонците насекаде во светот, за апостол 
Павле кој го раширил христијанството преку Македонија во Европа,меѓу кои за: 
солунските  браќа светите Кирил и Методиј и нивното дело, за свети Климент и 
свети Наум Охридски, за Македонската православна црква, Охридска архиепи-
скопија, за архимандритот хаџи Павел Граматиков, за Метеорите, за света Мајка 
Тереза и нејзиното дело од Македонија до Индија, архиепископите Доситеј, Ми-
хаил и Стефан, за митрополитите Кирил и Методиј, за 40-годишниот јубилеј на 
Американско-канадско-македонската епархија, за свештениците Кирил Стоја-
новски, Атанас Попов и Илија Донев, за судбината и делото на архимандритот 
Никодин Царкњас и за авторовите дела поврзани со религијата.

Во  вториот дел се говори за Македонците на петтиот континент и за Австра-
лиско-македонската црковна епархија, како и за 21 личност. Посебно место е по-
светено за д-р Реџинал де Бреј, угледниот славист, поет, преведувач и светски на-
учник којбеше вљубеник во македонскиот јазик и во Македонија.  Тој беше составу-
вач на новиот македонско-англиски толковен речник, беше член на Македонската 
академија на науките и уметностите надвор од работниот состав и професор на 
Австралискиот национален универзитет во Канбера. 

Во третиот дел е дадена  вистината за Македонците во демократска и мулти-
културна Канада и за „Обединети Македонци“, првата македонска организација. 
Во делот за личностите се презентирани пригодни текстови за 32 личности од 
етничка Македонија.

Посебен простор во овој дел е даден на личностите кои се вградиле во истори-
скиот развој на првата македонска православна црква во Канада,  соборниот храм 
„Свети Климент Охридски“.

Во годините што изминаа, од формирањето на МПЦ „Св. Климент Охридски“ 
до денес, таа стана втор дом за многу македонски доселеници. Во Црквата чле-
нуваат, помагаат и даруваат бројни ентузијасти, од кои голем дел не сакаат да им 
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се спомене дури ни името, а работат и придонесуваат со силна љубов и жар. Тоа 
го прават заради вербата во она што го даваат, а тоа е за доброто на сите. кои со 
гордо кренати глави и полни срца, со силен восхит зборуваат и раскажуваат за 
патот по кој тргна Македонецот за да стаса денес до вакви ационални зданија и 
до толку импозантни постигнувања. 

Во делот за личностите, меѓу другите, се презентирани пригодни текстови за: 
Филип Ангелковски, Џон (Лазо) Битов, за Георги (Џорџ) Бранов, Георги Даневски, 
Маја  Доневска–Ивановска, за Том Јанев – поборник за вистината на Античка Ма-
кедонија и за  семејството Јановски и други.

Посебен простор е посветен на Лефтер Манче, естетскиот хирург од светски 
глас, на Џим (Митре) Николов и фолклорната група „Селани“, за Алек Петличков 
и ансамблот „Македонка“, за Ван Петров, Стив Пљакас, Спиро Сандерс, Стив Став-
ро–Дикло,  Ристо Стефов, д-р Борис Стојчев, како и за Фото Томев, Алек Џигеров, 
и професор Џеимс (Џим) Џуглов.

Четвртиот дел е посветен на текстови за судбината на Македонците во Соедине-
тите Амеркански Држави и нивните активности пред Втората светска војна.

Денес македонските доселеници во Соединетите Американски Држави со гор-
дост ја истакнуваат својата национална и културна македонска припадност. Тие 
со голем ентузијазам и полет ги негуваат своите народни традиции; го презенти-
раат својот богат фолклор, потоа на јавни места ги пеат своите народни песни и ги 
играат убавите македонски ора. Всушност, Македонците во САД го афирмираат 
македонското име, културно-историското минато и сегашноста на етничка Маке-
донија, а во исто време се дел на американското општество. 

Во овој дел е даден простор за фондациите „Атанас Близнакоф” и „Петар Ста-
матов“ за стипендирање студенти од Универзитетот „Свети Кирил и Методиј” во 
Скопје, за Фондацијатан „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ во Прилеп, потоа за организа-
циите „Светски македонски конгрес“,„Македонија 2025“ и за „Обединетата маке-
донска дијаспора“, како и 20 личности кои биле и се дел од животот на Македон-
ците во Соединетите Американски Држави.

Исто така,во овој дел, меѓу другите  е застапен Мајк Зафировски, научник и 
претседател на „Македонија 2025“, организација која е основана во 2007 година 
во Краун Поинт, Индијана, а канцеларијата во Скопје е отворена во 2011 година. 
Оваа организација има за цел да го поттикнува економскиот развој и привлеку-
вањето на странските инвеститори во Македонија. 

Претставена е и „Обединета македонска дијаспора“(ОМД), која се смета за во-
дечка меѓународна организација која ги застапува интересите и потребите на Ма-
кедонците кои живеат надвор од Македонија - ширум светот. Од формирањето 
во 2004 година до денес таа има постигнато завидни резултати.

Исто така, (во овој дел) се застапени и Антон Димитров, Методија (Мето) Ко-
лоски, д-р Ферид Мурад, Душко Синадиновски, д-р Леон Сперов, Јосиф Грежлов-
ски-Гандето, Алексо Трајков, Светле (Стив) Стамевски, Борис Ничов и други. 

Во петтиот дел се поместени материјали за Македонците на времено (постоја-
но) вработувањето во европските земји и за делот од активностите на македон-
ската политичка емиграција. Потоа се дадени текстови за: 15 познати и признати 
личноси од Европа.
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Во ова поглавје се поместени материјали за Драган Богдановски, основопо-
ложникот на ДПМНЕ и за Гоце Македонски (Гојко Јаковлески, алиас Гојко Дел-
чев Рафкин), како и за Маноил (Мане) Јаковлески и неговиот портал „Македон-
ска нација“, еден од најчитаните во иселеништвото. Потоа се дадени текстови за: 
Драшко Антов, Мустафа Берекетли, Исмаил Бојда, Владимир Рарев, д-р Никола 
Гроздановски, д-р. Игор Јанев и Славе Кати. Посебен простор е посветен на ака-
демиците Ристо Василевски, Богомил Карлаварис, Синиша Станковиќ и Антоније 
Шкокљев-Дончо.

Во шестиот дел се презентирани 31 автор на различни дела, бизнисмени, но-
винари, публицисти, доктори на науки, акадамици и други, кои, покрај тоа што 
даваат или дале голем придонес на сите полиња на општественото, културното, 
црковното и друго живеење, тие имаат тесна врска со македонското иселеништво 
насекаде по светот. Исто така, во овој дел е даден одреден број личности од сите 
делови на Македонија.  

Во овој дел се дадени текстови за: Христо Андоновски, Ристо Гуштеров - голе-
миот донатор на Македонската православна црква, за академиците Жан Митрев, 
Владо Камбовски и Блаже Ристовски, за бизнисмените Силјан Мицевски, Трифун 
Костовски, Благој Механџиски-Зегин, Тодор Петров и Светскиот македонски кон-
грес, за Есма Реџепова–Теодосиевска – втората Мајка Тереза, за Стерјо Спасе и 
Богоја Фотев, како и за д-р Вера Стојчевска-Антиќ, д-р Виолета Ачкоска, д-р Цане 
Мојаноски, Димитар Керамичиев, Фиданка Танаскова, Раде Сиљан, Стефан Вла-
хов-Мицов, Коле Манев,Стојко Стојков, Паскал Гилевски и многу други. 

Во седмиот дел се даде текстови за: Печалбарска Преспа и дел од нејзини-
те значајни личности, Преспа како престолнина на цар Самоил, за Манастирот 
„Свети Ѓорѓи“ во Курбиново и други споменици на културата, како и 18 познати 
личности чии корени се од преспанскиот крај. Меѓу нив има академици, амбаса-
дори, писатели, новинари, и со други занимања кои оставиле длабоки траги во 
севкупното живеење во Преспа и пошироко во Македонија и светот.

Посебно место е посветено на Преспанци како што се: Митрполитот Кирил, 
градоначалниците на Ресен и Пустец, д-р.Ѓоко Стрезовски и Едмонд Темелко, на 
писателите Мето Јовановски, Метофија Фотев и Славе Катин, на проф. д-р Петре 
Георгиевски – познатиот социолог, на проф. Д-р Никола Јанкуловски ректорот на 
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, амбасадорите Ристо Никовски 
кој е гласноговорникот за Македонија и Петре Наковски, Панде Колемишевски, 
бранителот на новинарската фела и други творци и борци.

Во Додатокот, пак,  е даден се дадени текстови за иселувањето и иселеничката 
судбина на Македонците од етничка Македонија, текст на англиски јазик за суд-
бината и вистината за Македонсците во светотот, како и заклучоци на германски, 
француски, руски и српски јазик, со цел да се запознаат и другите читатели со 
содржината на делото „Македонски иселенички меридијани.

 Авторот



ХРИСТИЈАНСТВОТО 
ВО МАКЕДОНИЈА

„Македонија е вечна!
Таа ќе опстојува.

Сè додека векот векува
и светот светува“

Господин Кирил, митрополит на МПЦ-ОА

I



ХРИСТИЈАНСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА И ВО ДИЈАСПОРАТА

ХРИСТИЈАНСТВОТО - религија на Македонците 

АПОСТОЛ ПАВЛЕ - гласникот кој го рашири христијанството

СОЛУНСКИТЕ БРАЌА СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ 

СВЕТИ КЛИМЕНТ И СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ

МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА - ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

АРХИМАНДРИТОТ ХАЏИ ПАВЕЛ ГРАМАТИКОВ – БОЖИГРОБСКИ 

МЕТЕОРИ - светилиште и христијански центар 

СВЕТА МАЈКА ТЕРЕЗА - од Македонија до Индија и назад

АРХИЕПИСКОПОТ ДОСИТЕЈ - првиот поглавар на МПЦ-ОА

МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ -  прв надлежен архијереј во дијаспората

АРХИЕПИСКОПОТ МИХАИЛ - четвртиот поглавар на МПЦ-ОА

АРХИЕПИСКОПОТ СТЕФАН - денешен поглавар на МПЦ-ОА

МИТРОПОЛИТОТ МЕТОДИЈ - надлежен архијереј  во САД и Канада 

40 - ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ НА ЕПАРХИЈАТА ВО САД И КАНАДА

КИРИЛ СТОЈАНОВСКИ И АТАНАС ПОПОВ - првите мисионери во Канада

ИЛИЈА ДОНЕВ - духовник на македонската религија

АРХИМАНДРИТОТ НИКОДИМ ЦАРКЊАС - симбол на Беломорска Македонија

СЛАВЕ КАТИН и неговите дела посветени на црковното живеење

СОДРЖИНА НА 
ПРВИОТ ДЕЛ



Црква „Свети Климент и Пантелејмон“ - Охрид

Соборниот храм „Свети Климент Охридски“ - Скопје



Соборен храм „Свети Климент Охридски“ - Торонто, Канада

Црква „Света Петка“ - Сиднеј, Австралија





Архиепископ Доситеј

Св. Апостол Павле

Св. Наум Охридски

Св. Кирил и Методиј 

Грбот на МПЦ-ОА

Св. Климент Охридски



Хаџи Павел Граматиков

Св. Мајка Тереза Ватикан 

Метеори

Архиепископ Михаил Митрополит Кирил Архиепископ Стефан



Кирил Стојановски

Св. Злата Мегленска Никодим Џарњас

Атанас Попов

Илија ДоневСлаве Катин Св. Богородица

Митрополит Методиј



ХРИСТИЈАНСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА 17

ХРИСТИЈАНСТВОТО ВО 
МАКЕДОНИЈА И ВО ДИЈАСПОРАТА

Христијаните се најголемата верска заедница на територијата на Република 
Македонија со околу 65 % од населението. Од вкупниот број на христијанско на-
селение, околу 95 % припаѓаат на православните христијани, 3 % на протестант-
ските, додека 1,2 % припаѓаат на католичките христијани. Прв кој го проповедал 
евангелието во Македонија бил апостол Павле, каде во тоа време биле основани 
и првите христијански заедници и цркви. Според Новиот завет, првиот жител на 
Македонија кој го прифатил христијанството е света Лидија Македонка.

Најголема улога во христијанизацијата на земјата, според традицијата, има 
формирањето на Охридската архиепископија како наследник на архиепископија-
та во Јустинијана Прима, заедно со свети Кирил и Методиј, свети Климент Охрид-
ски и свети Наум Охридски.. 

Во времето на цар Самуил, Охридската црква била подигната на ранг на па-
тријаршија, за во 1767 година таа да биде укината. По завршувањето на Втората 
светска војна била основана Македонската православна црква - Охридска архи-
епископија која се изјаснува како наследник на средновековната Охридска архи-
епископија.

Во овој дел е даден текст за апостол Павле кој станал првиот проповедник 
на новото месијанско учење при своите мисионерски патувања во Македонија. 
Апостол Павле, за време на својата мисионерска дејност, спровел повеќе миси-
онерски и благовеснички патувања, во текот на кои патувања тој го проповедал 
христијанството меѓу еврејското и паганското население. Апостол Павле во Ма-
кедонија престојувал четири пати.

Потоа е претставен архимандритот Хаџи Павел Граматиков – Божигробски кој 
е познат по тоа што е автор на преводот „Кониковско евангелие” или „Неделно-
то евангелие” на воденски народен говор, што заедно со другите преводи прет-
ставува мала книжнина и влијаел и за поставувањето на јазичното прашање во 
времето на преродбата, како и текст за духовноста на Метеорите во Егејска Ма-
кедонија.

Посебен простор е посветен на света Мајка Тереза која беше прогласена за 
најголема хуманистка на XX век, припаѓаше на Скопје, Калкута и на целиот свет. 
Папата Франциско ја канонизираше Мајка Тереза на 4 септември 2016 година 
на плоштадот „Свети Петар” во Ватикан пред десетици илјади луѓе, меѓу кои 15 
службени делегации и 1.500 бездомни лица од цела Италија. Свеченоста за прог-
ласување на света Мајка Тереза се пренесуваше во живо на ватиканската телеви-
зија и беше пренесувана на интернет.

За духовно - националното и црковното живеење на Македонците имаат голе-
ми заслуги, пред сè првиот поглавар г.г. Доситеј, кој особено е вреден за потсету-
вање, бидејќи ја возобнови Македонската православна црква и од него се почна. 
Исто така и четвртиот поглавар на МПЦ - ОА г.г. Михаил има огромна заслуга за 
афирмација на духовното живеење во Македонија и во дијаспората, особено во 
возобновувањето на македонското монаштво.. 

Методи Гогов ќе остане доследен на крстот и мантијата, на олтарот и молитва-
та, на црквата и Македонија. Но како да се плашеле од неговиот дух,  неговиот ум 
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и знаење, па за да се ослободат од него во 1966 година го испратиле да  богослужи 
далеку од Македонија, преку океанот, во Австралија. Но во Мелбурн тој бил 
свештеник во првата Македонска црква од Македонија „Свети Великомаченик 
Ѓорѓи Чудотворец“. Тамошните медиуми го нарекувале поп што лета бидејќи ра-
ботел и неуморно патувал - ги создавал првите црковни општини во Австралија.

Во делото е даден придонесот на митрополитот господин Кирил (Никола По-
повски) и неговата улога која беше огромна и остави значајни траги во форми-
рањето на македонски православни духовни, национални и културно–просвет-
ни центри во прекуокеанските земји. Тој целиот свој живот го посвети на духов-
но-црковното и националното обединување на македонскиот народ, на Амери-
канско-македонско-канадската епархија и на Полошко-кумановската епархија.

Посебен простор е посветен за Црковно-народниот собор, одржан на 9 ок-
томври 1999 година, во Соборниот храм на древната Охридска архиепископија 
„Света Софија“ во Охрид, кога митрополитот Стефан на 10 октомври 1999 година 
торжествено беше востоличен како петти поглавар на МПЦ и оттогаш тој ја извр-
шува должноста архиепископ охридски и македонски, а истовремено е и надле-
жен архијереј на Скопската православна епархија. И покрај 44-годишната возраст 
на господин господин Стефан, Македонската православна црква–Охридска ар-
хиепископија ја вложи довербата во неговата интелектуална и морална зрелост.

Денес надлежен архиереј на Американско—македонско-канадската епар-
хија, една од трите задгранични епархии на Македонската православна црква е, 
митрополитот господин Методиј, кој беше интронизиран во „Свети Климент Ох-
ридски” во Торонто на 4 септември 2006 година. Чинот на востоличувањето го 
изврши поглаварот на Македонската православна црква, неговото блаженство, 
архиепископот охридски и македонски господин господин Стефан.

Македонското иселеништво во САД и во Канада, преку дејноста на македон-
ските православни цркви, ја доживува својата вистинска црковно-духовна, кул-
турно-просветна и сенародна ренесанса и афирмација. 

Тоа е, секако, заслуга на матичната татковина - Македонија и грижата на мајка-
та автокефална Црква. Всушност, нашата Светиклиментова автокефална МПЦ, 
преку своите духовни мисионери, особено митрополитите Кирил и Методиј, за-
едно со свештенството се оној “спиритус мовенс“ кој ги мотивира, обединува и 
инспирира Македонците од сите делови на етничка Македонија во нивното сев-
купно живеење и творење. 

Затоа, за митрополитите Кирил и Методиј и Американско-канадско-македон-
ската епархија е посветен посебен простор во ова дело. Тие, заедно со свештени-
ците и верниците се достојни за почит, оставајќи трајни дела за себе и за идните 
генерации. Ова зборува дека такви добри дела можат да прават само духовници, 
институции, примерни во работата, креативни и силни луѓе, докажани дарители 
какви што се членовите на МПЦ. Луѓе проникнати со достоинство и искрено и 
чесно македонољубие. Луѓе со широки и чисти евангелски христијански погледи 
и љубов кон својот народ и сите луѓе.

Исто така, во овој дел се презентирани и текстови за: Кирил Стојановски 
и Атанас Попов - првите мисионери во Канада, за Илија Донев – духовни-
кот и чувар на македонската религија, за архимандритот Никодим Царкњас 
кој е симбол на Беломорието и Славе Катин и неговите дела посветени на 
 црковното живеење.
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ХРИСТИЈАНСТВОТО 
РЕЛИГИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ

Почнувајќи од древните времиња па до денес, Македонија беше, е, и ќе биде 
место каде што се вкрстуваат различни цивилизации и религии. Така, христијан-
ството се појави на овие балкански простори пред многу векови, односно уште од 
времето кога апостол Павле дојде во Македонија, која како земја, неколку пати се 
споменува и во Библијата. Историски гледано, почнувајќи од епохата на Алексан-
дар Македонски преку римскиот и византискиот период, како и преку големите 
миграции на Славјаните кон југ а потоа и за време на отоманскиот период, Ма-
кедонија беше крстосница на нации, цивилизации, култури, јазици и религии. Во 
текот на овие долги и важни периоди само две нации го избраа името на земјата 
како дел од нивниот идентитет - древните Македонци и Македонците денес. 

Македонија го зафаќа централниот дел на Балканскиот Полуостров и има из-
вонредно важна положба во спојувањето на важните патишта и цивилизациски 
вредности и оставнини. Земјата е отворена вдолж долините на реките Вардар и 
Струма кон Егејското Море, како дел од Медитеранот. Во минатото, пак, патот Виа 
Игнација најважната раскрсница на Балканскиот Полуостров која поминувала од 
Дуразо преку Елбасан, се протегала и низ Македонија, преку Охрид и Битола до 
Солун и Константинопол. 

Оваа географска положба ја сместува Македонија на крстосниот мегдан меѓу 
Исток и Запад. Сите воени експедиции морале да поминат преку неа, а таа била 
мост преку кој преминувала развиената трговија, заедно со различни култури, 
религии и други влијанија. Македонија била еден од првите региони во кој прис-
тигнала христијанската вера и преку неа христијанството се проширило кон за-
падните и северните простори. 

Христијанството е најголемата и најзначајната религија на територијата 
на Република Македонија со околу 65 % од населението. Од вкупниот број на 
христијанско население, околу 95 % припаѓаат на православните христијани, 3 % 
на протестантските, додека 1,2 % припаѓаат на католичките христијани. Прв кој го 
проповедал Евангелието во Македонија, бил апостол Павле, каде биле основани 
и првите христијански заедници и цркви. Според Новиот завет, првиот жител на 
Македонија кој го прифатил христијанството била света Лидија Македонка.

Треба да се истакне дека најголема улога во христијанизацијата на Република 
Македонија и македонската дијаспора, според преданијата, хроничарите и тра-
дицијата, има формирањето на Охридската архиепископија како наследник на 
архиепископијата на Јустинијана Прима, заедно со нејзините мисионери браќата 
свети Кирил и Методиј Солунски, свети Климент и свети Наум Охридски. 

На оваа македонска почва се пуштени ркулците (никулците) на првата азбука 
од свети Кирил (Константин Солунски), човекот, кој во тој период се истакнувал 
по своето образование, а која била историски значајна за сите славјански народи. 

Доаѓањето на свети Климент Охридски во Македонија, е од голема важност за 
првата словенска азбука, бидејќи судбоносниот момент дошол кога Македонците 
можеле да се образуваат учителите на својот мајчин јазик. Како надополнување 
на другите мисионерски активности, во период од седум години, околу 3.500 сту-
денти 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 
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 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 други јазици. Меѓутоа, најважната ра-
бота било тоа што, со извршените преводи и заедно со транскрипцијата форми-
рале една цела литературна школа. Охрид станал центарот од кој македонската 
литература се раширила кај сите славјански народи. Во исто време Охрид станал 
вистински центар на христијанството - „христијански Ерусалим”,  или “балкански-
от Ерусалим “како што се нарекува денес.

Во времето на цар Самуил, Охридската црква била подигната на ранг на па-
тријаршија, за потоа во 1767 година, таа да биде укината. На крајот од Втората 
светска војна била возобновена Македонската православна црква, во лицето на 
Охридската архиепископија.

Црковните споменици во Македонија навистина биле свети места на зближу-
вање меѓу христијаните од сите балкански земји и од светот. Затоа македонскиот 
народ и денес ги заштитува со најсовремени научни методи, ги чува и се грижи за 
тие објекти кои постојано се отворени и достапни за секој добронамерен верник, 
почитувач и проучувач од кој било дел на светот, а мајсторите и донаторите кому-
ницирале низ овие градби според своите духовно - црковни доблести. 

Македонците, никогаш не ги третирале делата на своите творци во други земји 
за своја сопственост, туку како природна циркулација на културните вредности и 
добрите верски односи меѓу христијаните и другите верници. Македонецот гра-
дел духовно-културни храмови со силна желба, љубов и вера кон православието. 
Со цел да опстои на овие балкански простори, православниот народ во Македо-
нија во периодот од десетина векови си помагал со другите народи на Балканот 
и пошироко, си пружал христијанска рака, затоа ги издржал и ропството, асими-
лацијата, прогонувањето а и неправдите. Тој опстанал и ќе опстоти сé додека ве-
кот векува и светот светува, зошто македонскиот народ е библиски, со широка 
христијанска душа, со вера, надеж и со љубов кон својата црква.

Во историскиот развој на Македонија е забележано дека во времето на Вто-
рата светска војна, македонскиот народ активно учествувал во неа со цел да се 
ослободи од фашистичкиот окупатор и да се здобие со национална слобода, др-
жавност и црковно осамостојување. Првиот официјален акт во врска со регули-
рањето на македонското црковно прашање бил донесен на 15 септември 1943 го-
дина, од страна на тукушто формираното Верско поверенство при Главниот штаб 
на македонската војска. 

Веднаш по формирањето на Верското поверенство, на ослободената терито-
рија, во селото Издеглавје - Охридско, бил одржан Првиот свештенички собор, на 
кој едногласно биле донесени решенија од првостепено значење за натамошната 
иднина за црковното управување во Македонија. Тогаш македонското свештен-
ство одбило да ја признае јурисдикцијата на која и да е туѓинска црква, барајќи 
во слободна Македонија да се обнови Охридската архиепископија и црковниот 
живот на слободниот македонски народ да биде раководен од Македонската 
православна црква. 

Одлуката за самостојност на денешна Македонската православна црква-Ох-
ридска архиепископија беше потврдена преку отслужувањето на заедничка 
архијерејска литургија со српскиот патријарх Герман, на 19 јули 1959 година, 
во црквата „Свети Мина“ во Скопје, и, истовремено, е извршена и хиротонија на 
преспанско-битолскиот владика Климент. Со тоа, Светиот архијерејски синод на 
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Српската православна црква даде самостојност на Македонската православна 
црква- Охридска архиепископија, со тоа што, таа и понатаму останува во канонско 
единство со Српската православна црква преку нејзиниот патријарх. 

По неколку дена во црквата „Свети Никола” во Штип е хиротонисан за владика 
на Злетовско-струмичката епархија господин. Наум. Конституиран е Синодот на 
МПЦ според нејзиниот Устав, како и другите административни органи и тела во 
Архиепископијата и во епархиите. 

Во мај 1962 година, во придружба од патријархот Герман, со неколку еписко-
пи на Српската православна црква, во посета на Македонската православна црк-
ва-Охридска архиепископија дојде патријархот московски Алексиј, придружуван 
од митрополитот Никодим, епископот Пимен и повеќе високодостоинственици 
на Руската православна црква. На празникот Свети Кирил и Методиј во црквата 
„Света Богородица” во Охрид беше одржана и архијерејска литургија, на којашто 
зедоа учество патријархот московски Алексиј, патријархот српски Герман и архи-
епископот охридски и митрополит македонски Доситеј. Ова беше прво сослужу-
вање на поглаварот на Македонската православна црква-Охридска архиеписко-
пија со поглавари на други автокефални цркви. 

Во 1966 година, односите со Српската православна црква повторно се вло-
шуваат. По новонастанатите недоразбирања и судири, Светиот синод на Маке-
донската православна црква-Охридска архиепископија на 17 јули 1967 година, 
во Охрид, го свика Третиот црковно-народен собор и на свечената седница во 
охридската црква „Свети Климент Охридски” ја прогласил денешната Македон-
ската православна црква-Охридска архиепископија за автокефална. 

Чинот на прогласувањето на автокефалноста на Македонската православна 
црква-Охридска архиепископија беше извршен на светата архијерејска литур-
гија, отслужена во црквата „Света Богородица-Перивлепта“ (тогаш позната и како 
„Свети Климент Охридски”) на 19 јули 1967 година, од Светиот архијерејски синод 
на Македонската православна црква-Охридска архиепископија, точно по 200 го-
дини од нејзиното укинување од страна на Отоманската Империја. 

Последниот Устав на Македонската православна црква-Охридска архиепис-
копија беше донесен во 1974 година, според кој, Македонската православна црк-
ва своите работи ќе ги управува и ќе ги води независно, во согласност со дог-
матското и канонското единство со другите православни цркви. Македонската 
православна црква-Охридска архиепископија има свој грб, свое знаме, а службен 
јазик е македонскиот. 

Црковно–епархиски тела и административни органи на МПЦ се: 1. Архиепис-
копот, 2. Светиот архијерејски синод, 3. Архијерејскиот црковен суд, 4. Епархиите, 
седум во Република Македонија и три во прекуокеанските земји (Американско – 
канадска, Австралиска и Европска епархија), кои се управувани од надлежни вла-
дици со помош на архијерејски заменици во градовите на овие епархии. Основни 
единици на територијалната поделба се парохиите, управувани од свештениците. 

Македонската православна црква игра значајна улога во собирањето на Ма-
кедонците во земјата и надвор од неа. Македонскиот народ во неговата долго-
вековна борба за своја сопствена држава, за национална и за културна слобода 
и независност, во исто време, се бореше и за независност на својата православ-
на црква. Затоа историјата на македонскиот народ во последниве илјада години 
секогаш беше тесно врзана со Македонската православна црква, со Охридската 
архиепископија.
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АПОСТОЛ ПАВЛЕ 
ГЛАСНИКОТ КОЈ ГО РАШИРИ ХРИСТИЈАНСТВОТО

Христијанството е религија на оние кои веруваат во Исус Христос и го сле-
дат неговиот живот и учење кои се среќаваат во Новиот завет на Библијата. За 
христијаните Исус Христос е син Божји и спасител на човештвото. Затоа христијан-
ството станува масовна светска религија со околу 2,1 милијарда верници во све-
тот. Инаку, зачетоците на христијанството датираат уште од I век во Палестина, 
која тогаш се наоѓала под власт на Римската Империја. Во почетокот христијан-
ството се проширило меѓу Евреите, за подоцна да се развие и меѓу другите етнич-
ки припадници. 

Првобитните апостоли и мисионери на христијанството биле Евреите, а не-
говите корени произлегуваат од старозаветниот јудаизам. Како државна рели-
гија христијанството, прво, било прифатено во Голема Арменија во 301 година, 
а во Македонија се појавило во IX век. Според статистичките податоци, денес, 
христијаните се најголемата верска заедница на територијата на Република Ма-
кедонија со околу 65 % од населението. 

Христијанството во Македонија започнало да се проповеда уште во апостолско 
време. По прифаќањето на христијанството, апостол Павле станал првиот пропо-
ведник на новото месијанско учење при своите мисионерски патувања. Апостол 
Павле, за време на својата мисионерска дејност, спровел повеќе мисионерски и 
благовеснички патувања, во текот на коишто тој го проповедал христијанството 
меѓу еврејското и паганското население. Апостол Павле во Македонија престоју-
вал четири пати.

Своето прво патување надвор од Азија, светиот апостол Павле го направил во 
Македонија. Тоа започнало во 51. година а завршило во 54. година, при што во те-
кот на тие години апостол Павле посетил и некои субсахарско-арапски градови, 
каде што, исто така, биле основани христијански црковни општини.

Во тоа време Македонија била во составот на Римската Империја, така што 
често ги менувала своите граници и својот етнички состав. Едно од првите споме-
нувања за патувањата на апостолите во Македонија се наоѓа во „Дела на светите 
апостоли”, најверојатно, напишано од страна на апостол Лука, каде се вели:

...на Павле му се јави ноќно видение: некој Македонец застана пред него и му 
се молеше, велејќи: Дојди во Македонија - помогни ни!

И кога го виде видението, веднаш побаравме да отидеме понатаму во 
Македонија, заклучувајќи, дека Бог нè повикал да им го проповедаме 

Евангелието. Потоа отпловивме од Троада и патувавме право кон Самотрак, 
и следниот ден стасавме во Неапол...

Најголемите историски извори за мисионерството на апостол Павле прет-
ставуваат писмените споменици на третиот период од историјата на Апостолски-
от век, односно пишувањето на. Двете посланија до Солунците се најрано напи-
шаните посланија на апостол Павле. Тие го сочинуваат еден од најстарите делови 
на Новиот завет.

И двете посланија апостол Павле ги испратил од Коринт до Солунската црква 
за време на неговото второ патување. Солунската црква била една од  повеќето 
цркви во Македонија, што биле создадени при второто големо патување на 
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 апостолот. Посланијата до македонските цркви претставуваат, пред сé, посланија 
на комуникација (општење). Оваа карактеристика особено се однесува на Посла-
нието до Филипјаните. Посланието до црквата во Филипи се одликува со исклу-
чително личен карактер и богатство на конктретни историски содржини. Тоа било 
напишано кога апостолот се наоѓал во затвор. 

Градот Филипи станал првиот град во Европа, каде што било проповедано и 
прифатено христијанството. Кога христијанството се пренесувало од Азија во Ев-
ропа, првата црква на европскиот континент била формирана „во Филипи, кој во 
тој дел на Македонија е прв град, римска колонија”. Изразот „прв”, како што се 
заклучува според старите монети, се давал како епитет на главните градови на 
провинции, но и на некои значајни градови, а таков значаен град бил и Филипи, 
бидејќи бил градот на Филип и Александар Македонски. 

Уште со самото пристигнување во Филипи, апостол Павле и неговите при-
дружници започнале да го проповедат христијанството. Слушателите на апосто-
лот Павле, пред сè, биле Македонци, а тоа може да се заклучи од Посланието на 
апостол Павле до Филипијците, каде се вели дека во Филипи имало многу мал 
број Евреи и Елини.

Во Филипи, според Новиот завет, се случило и првото крштавање и тоа на све-
та Лидија Македонка. Така, Лидија станала првата христијанка во Македонија и 
во Европа која го примила христијанството од апостол Павле. Според Евангелие-
то, кога пристигнал во Европа, прво, бил пресретнат од жените, бидејќи тие први 
се појавиле пред апостолите. Апостол Павле активно ги вклучил и жените во ми-
сионерството и во евангелизацијата во ранохристијанската црква. Според веру-
вањата, света Лидија била гостопримлива па ги понудила апостолите да живеат 
во нејзиниот дом. 

По заминувањето на апостол Павле со придружниците, се претпоставува 
дека апостол Лука останал да живее во куќата на Лидија. Куќата станала првиот 
христијански храм во Европа, по примерот на домот на Марија, мајката на Исус 
Христос во Ерусалим. Единаесет години по заминувањето на апостол Павле од 
Филипи, од првата црква во Европа, апостол Павле на христијаните им напишал 
послание и го упатил „до сите светии во Исуса Христа, што се во Филипи, со бројни 
епископи и ѓаконите”. 

Откако го оставил во Филипи апостол Лука, апостол Павле со Сила и Тимотеј 
заминале за Солун. Тоа се случило во пролетта во 50-тата година по патот Виа 
Игнација, каде според Евангелието, по шест дена пешачење пристигнал во Солун. 

Таму неговата проповед ја прифатиле малкумина од Евреите, додека, пак, по-
голем број од оние кои го прифатиле неговото учење биле, главно, Македонци и 
Елини. Апостол Павле, Сила и Тимотеј започнале да го проповедаат Евангелието 
во куќата на Јасон, во неговата ткајачница и во повеќе приватни домови. И покрај 
првичните успеси апостол Павле и неговите помошници морале ноќе да побегнат 
и да го напуштат градот, бидејќи против нив се побуниле Евреите од Солун, припи-
шувајќи им политички намери „против заповедите на цесарот, изјавувајќи оти има 
друг цар - Исус”. 

Во 51. година, апостолите Павле, Сила и Тимотеј го напуштиле Солун и замина-
ле во Берија, која се наоѓала во третата македонска управна област каде за прв 
сопатник на апостол Павле станал Сосипатр Пиров. Оставајќи ги Сила и Тимо-
теја во Берија, свети апостол Павле одлучил да ја напушти Македонија и, по море, 
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 заминал за Атина. Римјаните раните христијани ги нарекувале атеисти, безбож-
ници поради нивното одбивање да ги прифатат римските богови. 

Првиот поголем прогон на христијаните започнал во времето на римскиот им-
ператор Нерон. Во 64. година во Рим избил голем пожар. Императорот за подмет-
нувањето на пожарот ги обвинил христијаните, наредувајќи им да го напуштат 
градот. За време на овој прогон, тие биле распнувани на крст, фрлани во реката 
Тибар или предавани на дивите животни во амфитеатрите. Меѓу тие први маче-
ници се наоѓале и апостолите Петар и Павле кои биле погубени во 67. година. 
Најпознат маченик од тој период е свети Димитриј Солунски.

Инаку, апостол Павле, познат и како свети Павле или Павле од Тарсус е еден од 
најважните светци во проповедањето и распространувањето на христијанството. 
Познат е како тринаесетти Христов апостол. Единствените податоци за животот 
на свети Павле се текстовите од Новиот завет. Во нив се вели дека апостол Павле 
е роден во Тарс во Киликија (денешна Турција), во еврејско семејство. Неговото 
име на хебрејски јазик е Саул (Савел, Савле). Во исто време се здобил и со римско 
државјанство.

Дејноста на апостол Павле била распространета од Ерусалим до Рим. Тој по-
раснал во Ерусалим и се занимавал со изработка на шатори. Рабинот Гамалиел 
го учел на фарисејството, го интересирал Талмудот, а станал и еден од главните 
членови на антихристијанскиот еврејски совет, во чии активности спаѓа прогону-
вањето на христијаните и убиството на свети Стефан.

Христијанските текстови оделуваат големо значење во преминувањето на 
апостол Павле во христијанската вера. Во Библијата се раскажува дека кога одел 
на пат кон Дамаск тој видел необична светлина од која тој ослепел и го слушнал 
гласот на Господ од небото.

По враќањето во Ерусалим, во почетокот, неговите истомисленици се сомне-
вале во него, не му верувале. На своето прво мисионерско патување, бил испра-
тен од страна на Барнаба, кој претходно го внел во заедницата на Ерусалимската 
црква. Проповедал во Антиохија, Киликија, Кипар, Ефес, Атина, Македонија, Ко-
ринт, Шпанија и некои тогашни земји. 

Обично, за свети Павле се споменуваат четири мисионерски патувања, со кои 
тој првин во саботите влегувал во синагога, со цел, на присутните да им го споде-
ли Евангелието, но кога почнале Евреите да не го прифаќаат и да не го пуштаат во 
нивните храмови, тој им се обраќал и на тогашните пагани (безверници).

Во 67. година, свети Павле бил осуден на смрт и погубен во Рим. Поради тој 
чин се смета дека свети Павле бил римски државник, бидејќи само римските 
граѓани биле егзекутирани на таков начин. Според христијанската митологија, со 
смртта настапиле големи чуда. Пресечената глава на апостолот продолжувала да 
го слави името Господово, а на местото каде што паднала се отвориле три извори, 
односно на местото на денешниот манастир „Три фонтани” кај вечниот град Рим.

Во неговите посланија, кои се составен дел на Новиот завет, свети Павле од-
говара на проблемите на христијаните, на проблемите околу црквата со другите 
религии, средбата со Исус Христос, потоа со апостол Петар и другите апостоли во 
Ерусалим, за неговото мачење, затворање и прогонување.

Во Римокатоличката црква се слави на 29 јуни, заедно со свети Петар. И во 
православието се слави на ист датум, 29 јуни според Јулијанскиот календар, или 
13 јули според Грегоријанскиот календар. 
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СОЛУНСКИТЕ БРАЌА 
СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ

Свети Кирил и свети Методиј Солунски се родени браќа од градот Солун. По-
текнуваат од угледно и богато  византиско  семејство, од таткото Лав и мајката 
Марија. Постариот брат,  Методиј, како офицер поминал десет години меѓу  ма-
кедонските Словени. Потоа се оддалечил заминувајќи на планината Олимп и се 
предал на монашкиот живот. Таму подоцна му се придружил и Кирил (Константин 
Филозоф). Кирил и Методиј, познати како солунските браќа просветители, имаат 
голема улога во словенската историја. Нивните мисии ги извршиле со голем ус-
пех, со цел да ги описменат словенските народи.

Константин, кој е познат со своето монашко име Кирил, за разлика од Методиј, 
не тргнал по стапките на неговиот татко Лав. Тој уште од детски и ученички годи-
ни својот животен пат го насочил кон совладување на наставните предмети кои 
подоцна му овозможиле длабоко да навлезе во тајните на повеќе научни дисци-
плини и да се нареди до најучените луѓе на својата епоха. Лав и Марија му овоз-
можиле на талентираниот Константин да се школува во солунските училишта во 
кои учеле само децата од богатите семејства.

По завршувањето на студиите на Цариградскиот универзитет во 847 година, 
Константин бил задржан на служба во Цариград. Станал библиотекар на Цари-
градската патријаршија, извршувајќи ја истовремено и функцијата секретар на 
патријархот. Меѓутоа, библиотекарско-секретарската должност не му лежела на 
срце на младиот филозоф Константин. Уште во 847 година тој ја напуштил долж-
носта библиотекар и се засолнил во еден од манастирите близу Цариград. Но, 
византискиот царски двор не сакал да се лиши од услугите на Константин. Тој бил 
наговорен да прифати да биде професор по филозофија на Цариградскиот уни-
верзитет. Константин со задоволство ја прифатил професорската служба, зашто 
своите сестрани знаења можел да ги пренесува на своите студенти. Истовремено 
можел почесто да дискутира по многу научни прашања со Лав Филозоф, Фотиј 
и другите учени луѓе. За кратко време Константин стекнал голема популарност 
кај своите студенти и цариградската учена средина. Нему му бил доделен епите-
тот „Филозоф“ и станал познат како Константин Филозоф. Наскоро византискиот 
царски двор почнал да го ангажира и во извршувањето на важни државни мисии.

Првата мисија на Константин Филозоф била извршена меѓу Словените во Ма-
кедонија во првата половина на IX век. Во науката таа е позната како Брегалнич-
ка мисија, затоа што, главно, се одвивала меѓу Словените кои живееле по текот 
на реката Брегалница. Тие биле дел од племето Струмјани што тогаш ги управу-
вал Методија. Константин Филозоф како мисионер требало да го помогне својот 
постар брат во придобивањето на немирните Струмјани на византиска страна, 
во борба против агресивните Бугари. Повеќегодишната мисионерска дејност на 
Константин Филозоф меѓу Словените по текот на Брегалница, била крунисана во 
855 година со создавањето на словенската азбука - глаголица. 

Ова епохално откритие Константин го постигнал со помошта на својот брат 
Методиј. Создадената словенска азбука, која најпрво била наменета за Словените 
во Македонија, се состоела од 38 букви, од кои, како што запишал Црноризец Хра-
бар, „едни биле составени по образец на грчките букви, а други, пак, според сло-
венскиот збор“. Во почетокот генијалниот филолог Константин создал 32  букви, 
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а потоа придодал уште шест. Тоа се случило уште додека дејствувал меѓу Слове-
ните по Брегалничката област, а особено во градот Равен, кој, исто така, лежел по 
течението на оваа река. 

На тој начин, во овој дел на Македонија, Константин Филозоф заедно со својот 
брат Методиј ги поставиле темелите на словенската писменост. За животот и деј-
носта на словенските просветители најголем број податоци добиваме од делата: 
„Панонски легенди“, „Климентовото житие“ од Теофилакт, „Климентовото житие“ 
од Хоматијан и „О писменах“ од Црноризец Храбар. 

Ви историските документи за свети Кирил и Методиј, меѓу другото, е запиша-
но дека,Ростислав, кнезот на Велика Моравија, испратил молба до византискиот 
император Михаил III овој да испрати, епископ и учител, кој ќе им објаснува на 
нивни јазик за вистинската христијанска вера. Изборот паднал на светите браќа. 
Тие биле речиси подготвени и за оваа мисија, зашто голем број од светите книги 
веќе ги превеле на словенски јазик. Тие избрале достојни ученици и помошници 
и тргнале во Моравија. Таму биле пречекани со голема радост и со големи поче-
сти. Набргу потоа отвориле училиште, во кое ги подготвувале идните учители за 
западните словенски народи. Тука наишле на голем отпор од германски свеште-
ници кои ги обвинувале за ерес. 

Затоа, биле принудени да појдат во Рим и да го докажат своето правоверие. 
Во Рим биле примени со големи почести од папата Адријан II. Тој ги одобрил сло-
венските богослужбени книги и наредил да бидат поставени во олтарот на црк-
вата  „Санта Марија Маџоре“  и во три римски цркви богослужбите да се вршат 
на словенски јазик. Кирил во Рим тешко се разболел и починал на  14 февруа-
ри 869 година. Методиј епохалното мисионерско дело меѓу западните Словени го 
продолжува сам со помош на своите ученици, кои во Рим биле ракоположени во 
свештенички чин. Непријателството од германските свештеници не престанува-
ло. Истоштен од напори и измачувања, свети Методиј починал во Нитра, 885 го-
дина. Неговите ученици биле подложени на измачувања и прогони. Некои од нив 
биле распродадени како робови. 

Делото на светите браќа по смртта на свети Методиј паднало во голема криза, 
но благодарение на нивните најдаровити ученици - свети Климент и свети Наум, 
охридските светители и чудотворци, учители и просветители, ползувајќи се со 
својот мисионерски метод, што имал за цел да им ја објави божјата вистина на но-
вите народи, почитувајќи ја нивната културна самобитност, останал жив образец 
за Светата Црква и за мисионерите на сите времиња.

Светите браќа Кирил и Методиј успеале да станат апостоли на Словените. Тие 
сакале да му служат на доброто на сите словенски народи и на единството на 
Универзалната црква. За овие и вакви свои заслуги, во своето апостолско посла-
ние „egrigae virtulis“ папата Јован Павле II на 31 декември, 1980 година ги прогла-
сил за копокровители на Европа, чиј покровител е свети Бенедикт, прогласен од 
папата Павле IV на 26 октомври, 1964 година.

Во пресрет на 1969 година, кога се навршуваа 1.100 години од смртта на сес-
ловенскиот просветител свети Кирил Солунски, се роди идејата на 24 мај секоја 
година во Рим, со пригодна свеченост од името на македонскиот народ, да му се 
оддава должната почит на свети Кирил за неговото епохално дело. Во познатата 
базилика „Сан Клементе“, каде што се наоѓа скромниот гроб на свети Кирил Со-
лунски, започна да се одвива церемонија во присуство на амбасадорите на СФРЈ 
при Република Италија, односно при Светата столица, со членови на колективите 
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на амбасадите, Југословенската културна делегација, делегацијата на Македонската 
православна црква-Охридска архиепископија, официјални претставници од редот 
на италијанските државни и верски органи, организации, институции и асоција-
ции, новинари и други јавни и културни работници, пријатели на СФРЈ и на Ма-
кедонија, од Југославија на работа во Рим, странски туристи и групи верници од 
Македонија што доаѓаат да присуствуваат или да земат учество (црковни хорови) 
на овој редок и значаен настан. Тоа е трајно запишано на македонски и на ита-
лијански јазик на бакарната спомен-плоча поставена 1970 година, преку која веќе 
се чувствува превезот на патината на времето,

Свечената церемонија отпочнува со чинодејството што го изведува делега-
цијата на Македонската православна црква-Охридска архиепископија со асис-
тенција на хорот на „Русикум“ од Рим и на македонскиот црковен хор. По при-
годната беседа на шефот на делегацијата на Македонската православна црква, 
на гробот на свети Кирил се полагаат венци од амбасадорите на СФРЈ при Репу-
блика Италија и при Светата столица и Југословенската културна делегација, а 
букети свежо цвеќе полагаат многубројните почитувачи на споменот и делото на 
свети Кирил Солунски.

Сé до 1978 година, само СР Македонија подготвуваше програма поврзана со 
чествувањето на свети Кирил. Потоа манифестацијата доби нов и поширок орга-
низациски карактер, под наслов „Југославија во чест на свети Кирил“. Се одвиваа 
разновидни и богати програми во Рим, а дел од програмите на манифестација-
та се изведуваа и во Неапол, Л’Аквила и во областа Лацио (Терачино), а секогаш е 
договарано и за нови видови соработка во областа на културата и науката (Равена, 
Сицилија и др.). Од 1978 година па наваму програмата и составот на Југословенската 
културна делегација го определуваше Меѓурепубличкиот координационен одбор 
за меѓународна културно-просветна соработка (МКО). По одлука на ова тело, коор-
динацијата и организацијата на оваа заедничка културна манифестација и беше 
доверена на СР Македонија, односно на Републичката комисија за културни врски 
со странство, а денес на Министерството за култура. Така, откако е Македонија са-
мостојна и суверена држава, во манифестацијата редовно учествува делегација на 
МПЦ, како и претставници од областа на политиката, културата и науката. 

Еден дел од програмата за престојот во Рим и надвор од него, односно прото-
коларниот дел, се покажа како многустрано полезен за двете страни. Престојот во 
Рим, мотивиран, пред сé, од желбата да му се укаже достојна почит на свети Кирил, 
се наметна како среќен повод и можност за воспоставување на непосредни кон-
такти на Република Македонија со соодветни претставници на Република Италија. 

Овие бројни средби дури и кога се од формална гледна точка, имаат прото-
коларен белег, тие имаат позитивна мисија за подоброто меѓусебно запознавање 
и разбирање, што наполно се совпаѓа со заедничките интереси и желби - преку 
проширување на меѓусебната соработка - и натаму да се придонесува за прод-
лабочување на заемната доверба и пријателска соработка. Досегашниот историјат 
на манифестацијата покажа дека престојот и програмата на Македонската културна 
делегација и на делегацијата на Македонската православна црква-Охридска ар-
хиепископија, (во која авторот на овие редови бил пет пати на прием во Ватикан 
и кај папата Јован II), се одржува на мошне високо ниво. Започнаa и редовни 
средби и со поглаварот на Католичката црква - папата Јован Павле II, а денес про-
должуваат со папата Францис. 
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СВЕТИ КЛИМЕНТ И 
СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ

Свети Климент Охридски-Чудотворец е заштитник на градот Охрид и на це-
лиот македонски народ, патрон на Македонската православна црква- Охридска 
архиепископија и најпознатиот меѓу повеќето ученици на светите браќа Кирил и 
Методиј. Тој остана во споменот на народот со својата просветителска дејност, со 
подучување на народот не само на пишување и читање, туку и на други општоко-
рисни работи. Затоа, Македонската православна црква со посебно внимание но и 
со гордост, го празнува споменот на свети Климент Охридски - Чудотворец. 

Тој е првиот македонски архиепископ во исто време и творец на далеку по-
знатата Охридска книжевна школа и најзначајниот македонски средновековен 
писател и педагог. Со својата активност и со своето дело на повеќе полиња, (цр-
ковно, просветно, книжевно итн.) тој стана заслужен не само за македонскиот на-
род, туку и за целиот христијански свет. Свети Климент Охридски вечно остана да 
живее во споменот на народот. 

Свети Наум Охридски, пак, е исцелител и просветител на македонскиот народ. 
Тој остана запаметен како чудотворец, со моќта да лекува и за време на живо-
тот и по смртта, да лекува од најразлични болести и луѓе од разни вероисповеди, 
односно сите што искрено и со верба му се обраќале без разлика на верата и на-
родност. Свети Наум остана запаметен и по заштитата на манастирот, по награ-
дувањето на оние што со добра мисла доаѓале во кругот на манастирот и казну-
вањето на оние што оделе со намера да направат некоја штета, да го испоганат 
објектот или да го навредат светителот. Култот на свети Наум зрачел на поширок 
простор не само во охридскиот крај, туку и во преспанскиот, па дури до Корча, 
каде што манастирот имал свои имоти. Но, култот кон свети Наум бил раширен и 
во Унгарија и Романија, каде што имало иселеници од овие краишта.

Затоа, со право се вели дека свети Климент заедно со свети Наум Охридски 
се најистакнатите ученици на светите браќа Кирил и Методиј. Дваесетина годи-
ни во Велика Моравија им помагале на солунските браќа во остварувањето на 
Моравската мисија. Кога кон крајот на 867 или почетокот на 868 година светите 
браќа Кирил и Методиј биле повикани во Рим, со нив бил и свети Климент. Тогаш 
бил ракоположен во духовно звање. По смртта на Кирил во Рим, свети Климент 
заедно со свети Методиј се вратил во Моравија и му останал верен во одбраната 
на словенскиот јазик во црковната богослужба. По смртта на свети Методиј, кога 
неговите ученици биле жестоко мачени, а потоа и протерани од Моравија, во по-
четокот на 886 година свети Климент заедно со свети Наум и свети Ангелариј 
дошле во Бугарија, од каде што биле испратени во Охрид. 

Во Охрид свети Климент ја основал познатата Охридска книжевна школа на-
речена и прв словенски универзитет, во кој оспособил повеќе од 3.500 ученици за 
црковна богослужба. Паралелно со црковната и педагошката работа се занима-
вал и со книжевна и преведувачка дејност. Нему му се припишуваат опширните 
житија на свети Кирил и Методиј познати како Панонски легенди, најзначајниот 
извор за проучување на животот и делото на солунските браќа. Напишал и поуки 
за големите христијански празници (Рождество Христово, за Велигден, за Зачати-
ето на Пресвета Богородица, за Благовештението на Пресвета Богородица итн.), 
пофални слова за други празници на апостоли и маченици (за блажениот пророк 
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Захарија и за раѓањето на свети Јован Крстител, за светите четириесет маченици, 
за свети Лазар, свети Димитрија, за бестелесните Михаил и Гаврил, за свети Јован 
Златоуст, за свети Климент патријарх Римски и многу други дела. 

Не помалку значајна е и неговата преведувачка дејност. На Кирил и Методиј 
им помагал во преведувањето на потребната литература за црковната богослуж-
ба, а самиот го превел целиот Цветен триод.

За животот и дејноста на свети Наум Охридски малку се знае, иако со свети 
Климент Охридски се најпознатите и најзначајни ученици на светите браќа Кирил 
и Методиј. Се знае дека учествувал во Моравската мисија, дека во Рим кон крајот 
на 867 или почетокот на 868 бил духовно посветен и дека по смртта на Мето-
диј во 885 година преку Бугарија дошол во Македонија. На брегот на Охридското 
Езеро основал манастир што го носи неговото име. Умрел во 910 година и по смр-
тта бил прогласен за светец. Неговите ученици за него напишале житија и служба.

Свети Наум освен по црковната дејност, е познат и како македонски средно-
вековен писател и културен деец. Од неговите творби, за кои се претпоставува 
дека се повеќе, откриено е химнографското дело „Канон за апостолот Андреј“, а 
се знае за  уште други два канона напишани од него: „Канон на Архангел Михаил“, 
и „Канон за пренесување на моштите на Јован Златоуст“.

Во Житието на свети Наум, се вели дека тој е брат на свети Климента.  Некои 
истражувачи сметаат дека тоа се однесува на брат во духовна смисла - собрат, но 
повеќемина се убедени дека Климент и Наум навистина биле родени браќа.

За чудотворната моќ на свети Наум среќаваме и во житијата за него, што, без 
сомнение, биле извор и на народните умотворби, сепак, култот на свети Наум 
најмногу е одразен во преданијата раскажувани на овој простор од најстари вре-
миња, значи уште од времето кога светителот бил жив. Сепак, тие се бележени 
од средината на XIX век па сè до денес. Најрано се среќаваат во зборниците на 
браќата Миладиновци и Кузман Шапкарев, а подоцна и кај други собирачи на ма-
кедонски народни умотворби, патописци, или, едноставно, кај луѓе што престоју-
вале или пишувале за Охрид и Охридско и посебно за манастирот кој со својата 
местоположба и со култот на светителот го привлекувал вниманието.

По смртта на свети Климент Охридски-Чудотворец, Господ го прославил со 
многу чуда. Но, бидејќи свети Климент уште за време на животот бил многу по-
пуларен меѓу народот, веднаш по неговата смрт, неговиот култ уште повеќе се 
раширил. Се создале многу преданија во кои се среќава неговиот лик. Едни од 
нив содржат биографски податоци за светителот, други содржат мотиви со исце-
лителна содржина и раскажуваат за неговата моќ да лекува со допир, со лекови-
ти води или со лековити билки. Извесен број преданија зборуваат и за неговата 
просветителска дејност. 

За тоа, како го описменувал населението, како го подучувал да ја обработува 
земјата, да одгледува овошни дрвја и како да гради поубави куќи за живеење. И 
поголем број топоними (камења, стапалки, дрвја и слично) во охридскиот крај се 
поврзани со неговото име.

По барање на бугарскиот цар  Борис I,  свети Климент Охридски-Чудотво-
рец отишол во  Охрид, (административно регионот во тогашното царство бил 
познат како  Кутмичевица) каде во  886  година ја формирал  Охридската кни-
жевна школа или попозната како „Прв словенски универзитет“, од кој излегле 
3.500 подготвени ученици. Тој е познат македонски и словенски учител и исто 
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е  познат по градот Охрид. Свети Климент бил и првиот  словенски епископ со 
титула  Епископ Велички.

Во чест на светецот, во Македонија и Бугарија многу училишта, улици и др-
жавни институции го носат неговото име. Најголемата црква во Скопје (собор-
ниот храм) го носи името на свети Климент, исто така,  бугарската антарктичка 
база, универзитетот во Битола, Софискиот државен универзитет и Националната 
и универзитетска библиотека на Македонија го носат неговото име.

Инаку, најголемиот дел од моштите на свети Климент се чува во Македонија, 
во Плаошник, а покрај нив, во Македонија има мошти на свети Климент во Бигор-
скиот манастир, во Митрополијата во Битола, во црквата „Рождество на Пресвета 
Богородица“ - Скопје, во црквата „Свети Климент Охридски“ - Скопје и во Пореч-
киот манастир. 

Во црквата на Светите Седмочисленици во Софија (Бугарија), има дел од мо-
штите со големина на нокот, а во црквата „Свети Кирил и Методиј“ во Пловдив, има 
честица од моштите кои се подарок од МПЦ во 2008 година. Неговиот череп се 
чуваше во манастирот „Свети Јован Претеча“ кај Бер (Верија), во Егејска Македо-
нија сé до 2016 година кога грчките власти им го подарија на бугарските власти.

Черепот го зеле двајца монаси за време на пренесувањето на моштите на 
светецот од охридската црква „Свети Пантелејмон“, која Турците  ја претвориле 
во џамија, во црквата „Мал Свети Климент“, а потоа во црквата „Света Богороди-
ца Перивлепта“. Монасите веднаш го однеле черепот во манастирот во Бер, каде 
свети Климент Охридски станал монах. Во 70-тите години на XX век, една честич-
ка од моштите била однесена и во Рим.

Се претпоставува дека свети Климент е роден околу 830/840 година. Починал 
на 27 јули според стариот, односно на 8 август според новиот календар во Ох-
рид. Бил погребан во гробот што самиот си го подготвил во црквата „Свети Пан-
телејмон“. Уште за време на животот, свети Климент својот именден го празнувал 
на денот кога Светата христијанска црква го празнувала споменот на светиот 
свештеномаченик Климент папа Римски, односно на 25 ноември според стариот 
или на 8 декември според новиот календар. Поради тоа, подоцна, Светата црква 
главниот празник поврзан со неговото име го поместила на денот на неговиот 
именден, а на денот на неговото упокоение (27 јули/8 август) се празнува споме-
нот на светите седмочисленици (светите Кирил и Методиј, Климент, Наум, Анге-
лариј, Сава и Горазд), како и споменот на светиот великомаченик Пантелејмон.

Во преданијата свети Климент најчесто се среќава со свети Наум Охридски, 
со кого најчесто се претставени како браќа. Некои истражувачи сметаат дека тоа 
се однесува на браќа во духовна смисла - собраќа, но повеќемина се склони да 
тврдат дека свети Климент и свети Наум навистина биле родени браќа. 

Денот на св. Климент Охридски - 8 Декември во Македонија е државен праз-
ник, со кој се одбележува делото на првиот оригинален словенски писател и 
просветител, првиот словенски епископ и творец на Охридската книжевна шко-
ла. Ги придружувал дваесетина години во просветителската мисија за одбрана на 
словенскиот јазик во Велика Моравија. По повод празникот, се одржува свечена 
академија на која црковните достоинственици на МПЦ и државни линости го ис-
такнуваат придонесот на Свети Климент за националната историја и духовност на 
македонскиот народ и Македонија. 
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МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА - 
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Според историскиот развој на Македонската православна црква – Охридска 
архиепископија, пред самиот крај на војната, во 1944 година во селото Горно Вра-
новци, Велешко, беше формиран Иницијативен одбор за нејзино организирање.
Во март 1945 година во Скопје, е одржан Првиот црковно-народен собор, на кој 
е донесена Резолуција за обновување на Охридската архиепископија, како Маке-
донска православна црква. Оваа одлука била доставена и до Архиерејскиот собор 
на Српската православна црква (СПЦ), бидејќи пред војната, епархиите во делот 
на Вардарска Македонија беа во составот на Обединетата православна црква на 
Србите, Хрватите и Словенците, подоцна - Српска православна црква. 

Тогаш Архиерејскиот собор на СПЦ не ја прифаќа оваа одлука, заради тоа што 
во своите понатамошни барања, Иницијативниот одбор истапува со одредени ре-
дукции: наместо само како автокефална, бара да биде признаена како самостој-
на Црква. Но, повторно не наидува на одобрување. Во 1958 година во Охрид, е 
одржан Вториот македонски црковно-народен собор, каде што е прифатен пред-
логот за обнова на Свети-Климентовата Охридска архиепископија, олицетворена 
во самостојната Македонска православна црква, а за нејзин прв епископ беше 
избран г. Доситеј.

Притоа, Архиерејскиот собор на СПЦ се согласи со одлуките на Македонски-
от црковно-народен собор, во одлуката АС. бр. 47/1959 година и 6/1959 година 
зап. 57 од 17/4 јуни 1959 година. Таквата Одлука за самостојност на МПЦ беше 
потврдена преку отслужувањето на заедничка архиерејска литургија со српскиот 
патријарх Герман, на 19 јули 1959 година во црквата на „Свети Мина“ во Скопје, и 
е извршена и хиротонија на преспанско-битолскиот владика Климент. 

Со тоа, Светиот архиерејски синод на СПЦ ѝ дал самостојност на Македонска-
та православна прква, со тоа што таа и понатаму останува во канонско единство 
со СПЦ преку нејзиниот Патријарх. По неколку дена во црквата „Свети Никола“ 
во Штип е хиротонисан за владика на Злетовско-струмичката епархија г. Наум. 
Конституиран е Синодот на МПЦ според Уставот на МПЦ, како и другите админи-
стративни органи и тела во Архиепископијата и во епархиите.

Во мај 1962 година во придружба на патријархот Герман, со неколку епископи 
на СПЦ, во посета на МПЦ дошол Патријархот московски Алексиј, придружуван 
од митрополитот Никодим, епископот Пимен и повеќе високодостоинственици 
на Руската православна црква. На празникот на свети Кирил и Методиј во црк-
вата „Пресвета Богородица“ - Каменско во Охрид беше одржана и архиерејска 
литургија, на која што служел патријархот московски Алексиј, во сослужение со 
патријархот српски Герман и Архиепископот охридски и митрополит македонски 
Доситеј. Ова било прво сослужување на поглаварот на МПЦ со поглавари на дру-
ги автокефални Цркви.

Во 1966 година односите со СПЦ повторно се влошуваат. По новонастанатите 
недоразбирања и судири, Светиот синод на МПЦ на 17 јули 1967 година во Охрид 
го свикува Третиот црковно-народен собор, и на свечената седница во охридска-
та црква на „Свети Климент Охридски“ ја прогласува Македонската Православ-
на Црква за АВТОКЕФАЛНА. Чинот на прогласувањето на автокефалноста на 



32 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

 Македонската православна црква е извршен на Светата архиерејска литургија, 
отслужена во црквата „Свети Климент Охридски“ на 19 јули 1967 година, од стра-
на на Светиот архиерејски синод на МПЦ. Точно 200 години по нејзиното укину-
вањето од страна на турскиот султан. 

Инаку, треба да се нагласи дека диецезата на Македонската православна црк-
ва не се протега само на подрачјето на Македонската држава, туку и во црковни-
те општини надвор од границите на Републиката. Според точката 17 од образло-
жението на Одлуката за автокефалност, Македонската православна црква како 
административен дел од едната, света, соборна и апостолска црква, ќе ги чува 
Светото писмо, Светото предание, апостолските Правила и прописите на вселен-
ските и помесните собори и ќе се раководи согласно со нив и со Уставот на Маке-
донската православна црква.

Нејзината девиза е, молејќи се смирено за другите, Македонската православ-
на црква секогаш ќе се потпира на молитвите, благословот и врз помошта на 
постарите свети сестрински и помесни православни Цркви, се вели во историјата 
на Македонцката православна црква.

Инаку, Македонија е традиционално имигрантско подрачје од каде пресел-
ничките движења на македонскиот народ и одењето во прекуокеанските и други 
земји, се јавуваат кон средината на XIX век. Таквите движења особено се изразе-
ни во втората половина на XIX век, кои се познати како печалбарски движења. Тие 
се со променлив обем и интензитет и траат сè до денес.

Иселувањето од Македонија било, главно, од традиционално иселеничките 
краишта: Леринско, Битолско, Преспанско, Костурско, Воденско, Тетовско, Ох-
ридско, Солунско, Струшко, Прилепско и други делови на Македонија, тоа се за-
силило по Илинденското востание, во 1903 година. Меѓутоа, иселувањето на Ма-
кедонците од својата земја било со засилен интензитет во периодот по поделбата 
на Македонија, во текот на Балканските војни и Првата светска војна.

По Втората светска војна, особено по поразот на Демократската армија во 
Граѓанската војна во Грција, на чија страна масовно учествуваше и македонско-
то население од Егејска Македонија, со надеж дека конечно ќе ги добие своите 
национални и социјални права, иселувањето во прекуокеанските земји осетно се 
засилило. Исто така, со либерализацијата на политиката за одење на работа во 
други земји од поранешна СФРЈ, дошло до иселување на голем број граѓани на то-
гашна Социјалистичка Република Македонија. Меѓутоа, големината, динамиката 
и карактерот на преселничките движења од почетокот па до денес, се различни и 
по форма и по содржина и соодветствуваат на фактите на општествено-економ-
скиот и политичкиот развој на Македонија, како и на промените во миграциските 
политики на земјите на доселувањето.

Некои пореални процени зборуваат дека, покрај македонското население во 
Македонија (1.378.687) - според пописот во 1994 година), во Бугарија живеат 
повеќе од 300.000 Македонци, во Грција околу 250.000, во Албанија повеќе од 
150.000, а во Србија и Црна Гора околу 100.000 Македонци. Исто така, се проце-
нува дека од средината на XIX век па до денес, од сите делови на Македонија, во 
разни земји во светот се преселиле од 600 до 700 илјади Македонци.

Во отсуство на целосни статистички и други податоци, мошне тешко е да се 
утврди точниот број, меѓутоа, се проценува дека во САД, Канада и во Австралија, 
живеат околу 500.000 македонски доселеници, од кои околу 150.000 во САД, 
приближно 150.000 во Канада и повеќе од 200.000 во Австралија и Нов Зеланд, 
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од кои поголемиот број се од егејскиот дел на Македонија и од Република Маке-
донија, а мал број од македонскиот дел во Бугарија и во Албанија. Исто така, се 
проценува дека во Европската Унија, Украина, Русија и други земји, живеат по-
веќе од 200.000 граѓани од македонско потекло.

Има Македонци кои живеат и во Пакистан и кои се нарекуваат потомци од 
војската на Александар Македонски. Меѓутоа, значајно поглавје во историскиот 
развој на Македонија во дијаспората е и прашањето на Македонците со мусли-
манска вероисповед. Нив ги има неколку стотини илјади во Истанбул, Измир, Бур-
са и во други градови во Турција, како и во земјите на Европската Унија и во пре-
куокеанските земји. Тие се дојдени претежно од Дебарско, од Горно Врановци, 
Скопско, Тетовско, Гора, во Косово и Метохија и од други места.

Денес македонските иселеници пред светската јавност и во средините во кои 
живеат, со гордост ја истакнуваат својата македонска припадност. Уште повеќе 
благодарение на мултикултурната политика, македонските иселеници, со голем 
ентузијазам и полет ги негуваат своите народни традиции; го презентираат својот 
богат фолклор, потоа на јавни места ги пеат своите народни песни и ги играат 
убавите македонски ора. Всушност, во новите средини тие го афирмираат маке-
донското име, културно-историското минато и сегашноста. Пред сé, тоа се одне-
сува на културата, литературата, спортот, на прашањата и проблемите од областа 
на образованието, радиото и телевизијата, социјалната и хуманитарната грижа 
и други области. Преку културно-просветните, верските и националните форми 
на собирање во македонските православни цркви и црковни општини, Македон-
ците, всушност, излегоа од тесните рамки на дејствување и се афирмираат како 
значајна етничка група во новите средини.

Денес во Австралија, Нов Зеланд, Канада, САД, Европската Унија и во други 
западноевропските земји постојат, или се во формирање, околу сто македонски 
православни цркви, црковни општини и манастири.

Со осамостојувањето, пак, на Република Македонија во суверена и независна 
држава, како и со паѓањето на Енверовиот режим, беа создадени поволни услови 
за поголемо поврзување на Македонците, пред сé, во Албанија, а потоа и во други 
соседни земји. Така, во Албанија се обновени и реновирани православните цркви 
на Македонците во Мала Преспа, Голо Брдо, и другите градови и села каде што 
има македонско население. 

Исто така, изградбата на Македонската православна црква „Света Злата 
Мегленска” започна во селото С’ботско, во близина на Воден (Едеса), е поддржана 
од голем број иселеници во дијаспората, кои особено потекнуваат од Егејска Ма-
кедонија. Се прават напори и во други места во Егејска Македонија да се изгра-
дат цркви кои ќе бидат под јурисдикција на Македонската православна црква. Во 
Бугарија, исто така, се прават обиди за изградба на нови цркви за Македонците 
во пиринскиот дел на Македонија, кои ќе бидат под јурисдикција на Македон-
ската православна црква-Охридска архиепископија. Слични обиди се прават и во 
Војводина, Србија каде што живеат голем број Македонци. 

Ваквите напори и долгогодишни желби на Македонците во соседните земји на 
Република Македонија се очекува да се реализираат во времето на покренување-
то на новите демократски процеси кои се пренесуваат од земјите на Европската 
Унија. Со тоа ќе се реши една неправда нанесена од сестринските православни 
цркви кон македонскиот народ и Македонската православна црква-Охридска 
 архиепископија.
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АРХИМАНДРИТОТ 
ХАЏИ ПАВЕЛ ГРАМАТИКОВ - БОЖИГРОБСКИ

Архимандритот Хаџи Павел Граматиков-Божигробски е познат по тоа што е 
автор на преводот „Кониковско евангелие” или „Неделното евангелие” на воден-
ски народен говор, што заедно со другите преводи претставува мала книжнина 
и влијаел и за поставувањето на јазичното прашање во времето на преродбата. 
Неговите лингвистички способности и постигнувања, неговите идеи, стремежи и 
патриотизам, служат за пример и патоказ во културно - националниот развиток 
на македонскиот народ

Македонскиот јазик, како и македонскиот народ, има долга и бурна историја. 
Уште во IX век, врз основа на еден од неговите дијалекти, на оној на којшто збо-
рувале, особено, Македонците од Солунско, е создаден првиот литературен сло-
венски јазик. Тоа е народниот старомакедонски, односно старословенскиот лите-
ратурен јазик, на кој темелите му ги поставиле првите сесловенски - македонски 
просветители, браќата свети Кирил и Методиј. Тој јазик со векови го употребу-
вале сите словенски народи, внесувајќи во него голем број елементи од своите 
народни говори.

 Процесот на употребата на македонскиот јазик во литературата бил многу 
побавен и потежок отколку кај другите јужнословенски јазици поради специфич-
ните услови во кои се развивал. Имено, македонскиот народ во својата историја 
бил најдолго под ропсто, а со целосна слобода се здобил дури по Втората светска 
војна, со создавањето на Народна Република Македонија во рамките на заедни-
цата на југословенските народи, а денес, во независна, демократска и самостојна 
Република Македонија.

Македонскиот народен јазик со векови егзистирал и се употребувал под под-
небјето на Македонија. Меѓутоа, со културно-националниот развиток кон крајот 
на XVIII и почетокот на XIX век, започнала една нова ера на македонскиот јазик. 
Тоа особено било изразено во градовите Солун, Кукуш, Воден, Ениџе-Вардарско и 
др. Затоа, во XVIII век, елементи на македонскиот народен говор почнале да вле-
гуваат широко во делата со црковна содржина. Тие елементи сè повеќе се присут-
ни во преведените проповеди и во многу други ракописи.

Кон крајот на XVIII век и почетокот на XIX век, во Македонија во голема мера 
се развивале трговијата и занаетчиството, а како резултат на тоа се создале први-
те граѓански социјални групи. Голем број македонски трговци оделе во западно-
европските земји да тргуваат, при што доаѓале во допир со прогресивните идеи, 
со европската култура и цивилизацијата, како и со литературните достигнувања. 
При враќањето во Македонија, тие „талкачи по светот” станувале носители на 
сите прогресивни идеи. Како резултат на тоа, кај нив се будела македонската на-
ционална свест и тие станувале организатори на просветната борба и активности, 
трудејќи се да отворат народни училиште и цркви во многу села и градови.

Меѓутоа, до почетокот на XIX век, училиштата и црквите биле во рацете на 
 Грчката патријаршија. Уште на почетокот на своето создавање, грчката буржоазија 
започнала да ја развива својата „мегало идеја” за елинизирање на Македонија. Во 
тие немирни години не постоеле македонски училишта и затоа голем број маке-
донски преродбеници од ова време, првото образование го добиле на грчки јазик.

Солун како трговски центар на Македонија, во исто време бил и духовен 
центар на Македонците. Исто така, таму се развивала и оттаму се раководела 
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 просветната борба. Затоа Солун го посетувале Димитар Миладинов, Рајко Жин-
зифов, Јордан Хаџи Константинов-Џинот, Хаџи Павел Божигробски и др. Така, во 
Солун во 1838 година, била отворена и првата македонска печатница на архи-
мандритот Теодосие Синаитски, а подоцна и печатницата на Кирјак Држиловецот, 
или Кирјак Држилович, што претставувало голем напредок во печатарството и во 
културно-националниот развиток во целина.

Од големо значење за солунските Македонци била 1866 година кога започна-
ло со работа македонското училиште во куќата на Костадин и Кирјак Држиловци, 
Македонци доселени од воденското село Држилово. Основите на училиштето ги 
поставил културниот работник и реформатор од периодот на преродбата, Ѓорѓи 
Динката, синот Костадин Држиловец, со помош на неговата сестра Славка. Ѓорѓи 
К. Динков (Динката) објавил неколку статии во весникот „Македонија” на маке-
донски јазик и со тоа предизвикал реакција кај тогашните власти кои немале сим-
патии кон Македонците.

Во 1858 година, пак, во Кукуш за првпат била изведена богослужба на црков-
но-славјански јазик, со што започнала и борбата за свои домородни владици и 
попови. Како резултат на таквите состојби,Патријаршијата го испратила во Кукуш 
Македонецот Партение Зографски. Инаку, Партение Зографски е роден во Га-
личник, во 1820 година. Во Охрид бил учител на Димитар Миладинов, кај кого го 
развил патриотски дух. Потоа, Партение учел во Атина и најпосле во Москва, каде 
што завршил богословска академија.

Во средината на XIX век, во Македонија се развивала книжевно-преведувач-
ката дејност со религиозна содржина. Познати се многу ракописи со црковни сло-
ва, поуки, молитви и слично, пишувани со грчка азбука, а се јавувале и преводи од 
Евангелието.

Еден од тие преводи, направен од Хаџи Павел Божигробски, со воденски го-
вор, бил отпечатен во Солун, во 1852 година. Станува збор за таканареченото „Ко-
никовско евангелие” или „Неделното евангелие”, што заедно со другите преводи 
претставувало мала книжнина и влијаело и за поставувањето на јазичното пра-
шање во времето на преродбата.

Хаџи Павел Граматиков-Божигробски, како архимандрит - најстар монашки 
чин, односно старешина во манастир, имал големи заслуги за македонскиот кул-
турно-национален развиток и за националното будење на македонскиот народ 
во тој период. Тој е роден во чивлигарското село Кониково, околија Ениџе-Вар-
дарско (Пазар), Воденска епархија. Не е познато кога е роден, но се знае дека 
уште мал останал без родители и бил принуден сам да се пробива во животот. 
Како дете ги носел на пасење овците на побогатите селани со цел да обезбеди 
средства за живот. 

Меѓутоа, поради една семејна несреќа што многу го погодила, заминал во 
Света Гора, каде што се покалуѓерил. По извесно време, од Света Гора заминал 
во Ерусалим каде служел во словено-српскиот манастир „Свети Михајло”, про-
читувајќи огромен број грчки книги со што многу добро го изучил грчкиот јазик. 
Подоцна заминал во Русија, а околу 1850 година станал протосингел – монашки 
чин - на ерусалимскиот патријарх, со должност управител на метосите, односно 
имотите со обележје на Патријаршијата во Македонија, со седиште во Солун.

 Хаџи Павел Божигробски, како претставник на ерусалимскиот манастир 
„Свети Михајло”, во 1865 година заминал за Прага со цел да собира помош за 
манастирот. На пат за Прага, се задржал во Белград од каде што понел писмена 
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 препорака од д-р Јанко (Јан) Шафариќ, директор на Белградската државна биб-
лиотека, адресирано до владиката Ригера во Прага. 

По враќањето од Прага во Македонија, Хаџи Павел бил многу прогонуван од 
грчкото духовенство. Затоа бил принуден да бега од Воден и Солун, при што за 
одреден период заминал за Северна Македонија и останал како игумен во еден 
манастир близу Кратово. И таму неуморно работел на издигање на македонската 
свест меѓу населението од Кратово, Паланка и Штип. 

По покана на воденчани се вратил повторно во Воден, каде што станал прет-
седател на општината. Во 1871 година, патувајќи од своето родно село Кониково 
за Битола, каде што бил определен за владика, Хаџи Павел умрел во гратчето 
Вртикоп во близината на Воден и бил погребан зад олтарот на црквата.

Хаџи Павел Божигробски бил првиот раздвижувач на македонското нацио-
нално чувство во Јужна Македонија.

 Тој бил водач и заштитник на македонските народни маси, борец за идејата на 
славјанското братство. Доста често ги посетувал селата во Воденско, Ениџе-Вар-
дарско и Гуменџиско, агитирајќи меѓу македонските народни маси да отворат 
македонски народни училишта и цркви. Тој ги советувал селаните и им помагал, 
побудувајќи во нив љубов за мајчиниот јазик и македонската народност. Како ре-
зултат на неговата родољубива дејност и со негова материјална помош биле ос-
новани македонски народни училишта во повеќе градови во Јужна Македонија. 
Исто така, Хаџи Павел од своите лични заштеди купувал икони и други потребни 
материјали за посиромашните цркви ширум Македонија.

Тој го превел од грчки на македонски јазик, на воденски говор, едно од ве-
лигденските евангелија, т.е. „Кониковското евангелие”. Евангелието било печате-
но во Солун, во 1852 година, во печатницата на Кирјак Држиловец, употребувајќи 
грчки букви. За печатењето на евангелието со грчки букви, Хаџи Павел тргнал од 
фактот, што македонскиот народ не го познавал словенското писмо, кое во тој 
период се употребувало најмногу по манастирите. Освен тоа, дело пишувано со 
грчки букви не предизвикувало голема реакција од страна на грчките владици во 
тој период.

Кога се зборува за почетоците на македонскиот современ писмен јазик, треба 
посебно да се нагласат книжевните творби пишувани на различни македонски 
говори, но со грчка азбука. До првата половина на XIX век, грчкото влијание било 
толку силно што во некои населени места во Македонија речиси сосема била 
збришана и заборавена словенската азбука. Карактеристичен бил случајот со Ди-
митар Миладинов, дури во својата педесетта година ја научил кирилицата. Па и 
самиот Зборник бил пишуван со грчка азбука, дури пред излегувањето бил пре-
пишан на кирилица од Константин Миладинов. 

Евангелието на Хаџи Павел Божигробски е напишано на месниот македонски 
говор од Ениџе-Вардарско и Гуменџанско. Тоа открива дека во средината на XIX 
век постоела силна македонска струја за развој на сопствен македонски јазик. 
Во неговиот јазик се гледале карактеристиките на народниот македонски говор, 
особено од воденскиот крај.

Во 1909 година, биле донесени два листа од „Кониковското евангелие” на ар-
химандритот Хаџи Павел, од библиотеката на Венијамин Мачуковски, во Дирек-
цијата на Солунската машка гимназија „Свети Кирил и Методиј”.
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МЕТЕОРИ 
СВЕТИЛИШТЕ И ХРИСТИЈАНСКИ ЦЕНТАР

Беше есенско неделно утро. Сонцето штотуку се појавуваше од далечините на 
планината Беласица од исток, а реката Вардар како да потонала во маглата што 
се јавува од испарувањето на водата. Ја напуштивме Гевгелија и се упативме кон 
граничниот премин Света Богородица, за потоа да го продолжиме патот кон Солун. 

Инаку, Егејска Македонија е земјата со чие име уште во античките времиња се 
означувала малата покраина во непосредна близина на Пела – престолнината на 
античкото Македонско Царство. Во тоа време Македонија го опфаќала просторот 
меѓу денешното исушено Пазарско Езеро и долниот тек на реката Вардар. Но, со 
проширувањето на границите на Македонското Царство, постепено пораснала и 
областа означена со името Македонија, која античките Македонци ја делеле на 
Горна и Долна Македонија.

Грција имаше карактер на демократска република и токму во името на таа 
„демократија” чекавме три часа на граничниот премин Богородица, кај Гевгелија, 
грчките царинарници за да удрат печат на некаков неразбирлив „документ” само 
ним познато, бидејќи грчки печат не се удира на патна исправа што го носи името 
Македонија. Затоа во тие непријатни моменти помисливме на тиранинот Пизист-
рат кој, ако се појавеше во третиот милениум, ќе научеше нови методи и тактики 
во начинот на однесувањето и во борбата за посреќно утро. Ја преминавме гра-
ницата и влеговме во граничниот простор на Грција (Елада), односно во егејскиот 
дел на Македонија, каде што, за жал, Македонците не ги уживаат ни основните 
човекови права пропишани со Декларацијата на Обединетите нации, во која е 
член и НР Грција.

Ја напуштивме границата и се упативме кон Метеорите. По повеќечасовното во-
зење стасавме во гратчето Каламбака (со околу 6.000 жители) над кое како орли 
се вишнеат карпите на Метеорите. Градот е сместен во тесата долина меѓу Епир 
(Егејска Македонија) и рамнината на Западна Тесалија, во сенките на големите кар-
пи на Метеорите, кои претставуваат геолошки феномен. Според добиените пода-
тоци, гратчето постои уште од времето пред Исус Христос. Неговото старо име било 
Стагој, што според Н. Јанополус потекнува од славјанскиот збор „стаја” (соба или 
вдлабнатина во карпа). Модерното име на градот му било дадено во периодот на 
турското ропство и е кованица од зборот „калебак” (убава тврдина). 

За Каламбака, кој денес е еден од најпривлечните копнени градови кај јужниот 
сосед, во минатото се воделе бројни битки. Така, градот бил под окупација на Фи-
лип I Македонски, под окупација на Римјаните, Византијците, Турците, а од 1348 
година бил под суверенитет на Стефан Душан, а потоа и на неговиот брат Симеон 
Урош, кога Стагој доживеал силен подем.

Околу илјада колосални карпести гребени се издигаат вертикално и се надви-
снуваат над градот Каламбака и селото Кастраки во западните падини на плани-
ната Андиксија, од каде истекува реката Пинеиос која извира од планината Пинд 
и се влева во Солунскиот Залив. Тоа е единствено место со такви гребени кое се 
претворило во град на карпите во доцниот византиски период, град на врвот од 
карпите со стотина монаси кои се заградиле во висините за да ја зачуваат својата 
приватност. 
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 Името Метеори значи „средба во воздухот”. Тоа е современ збор и не е про-
најден кај древните писатели. Прв бил Атанасиус од Метеори, пронаоѓачот на ма-
настирот „Спасител”, кој прв се искачил на карпите во 1344 година, на „Широката 
карпа”, име што се употребува за сите карпи. Тешко може да се најде објаснување 
за нивното создавање и опстојување, со оглед на тоа дека биле изложени на сил-
ни ветришта, дождови, земјотреси и други различни природни непогоди. 

Денес е многу лесно човек да се искачи до манастирите, пред сè, по скалите 
што се изделкани во периодот од 1922 до 1925 година. Меѓутоа, пред тоа иска-
чувањето било возможно само со јаже и со мрежи. Се поставува прашањето како 
дошле првите калуѓери на ова место. За тоа постојат многу преданија. Некои ве-
лат дека луѓето се искачувале со набивање клинови со чекан во карпите, некои, 
пак, мислат дека високите дрвја што растеле во карпите им помагале во тоа. Има-
ло и мислење според кое првото качување било изведено со помош на змејови 
кои со многу долги јажиња биле префрлувани од другата страна. 

Никој не знае точно кога првите аскети и монаси свиле гнездо над карпите во 
Метеори. Но, се претпоставува дека уште во IX век имало монашки живот на тие 
простори. Првите монаси живееле во природни пештери, а се претпоставува дека 
тие се собирале на служби во неделите во Стагој (Костраки) уште во XI век кога 
и започнале да ги градат манастирите на високите карпи, каде подоцна, во XVI 
век, е отворено и првото училиште, познато како „училиштето на Метеори”, кое во 
времето на Отоманската Империја извршувало многу значајна верска функција. 

Кога се искачивме по патот на кој има многу свиоци и угорнини од кои на посе-
тителот му застанува здивот, глетката беше прекрасна. Како од орловско гнездо 
го гледавме градот и целата околина кон исток, кон Солун. Секој брзаше да се 
фотографира, да се овековечи заедно со сета природна убавина на овој комплекс 
во кој илјадници калуѓери го поминале својот живот како војници. 

Го посетивме манастирот на Спасителот Исус Христос, познат како „Голем Ме-
теор”, изграден на највисоката карпа што се издига на близу 500 метри од нивото 
на реката. До манастирот се стасува преку 150-тина скалила изделкани во кар-
пите. Манастирот е лоциран во многу живописен предел и е исполнет со бројни 
простории насликани со фрески и икони, исполнети со голем број црковни кни-
ги и други предмети од времето на првиот монах Атанасиус, па до денешни дни. 
Таму се запознавме со историскиот дел не само на овој, туку и на монашкиот ред 
и другите карактеристики на манастирот „Свети Стефан” и помалите значајни ма-
настири, во кои во тој период немаше монаси. 

Во Метеори, меѓу другото, ни се вртеја мислите на монахот кој напишал книга 
на македонски јазик, но со елинско писмо. Тоа зборува дека одреден број монаси 
биле Македонци, кои со молитви кон Спасителот Исус Христос на својот мајчин 
македонски јазик оставиле вечни траги. Исто така, во Метеори разговаравме за 
тешкиот монашки живот, како оној на архимандритот Никодим Царкњас, кој поу-
чен од своето братство ја изгради Македонската православна црква „Света Злата 
Мегленска” во селото Соботско, во Меглен, која ја посетивме во текот на нашиот 
престој во Беломорска Македонија. 

Ги напуштивме манастирите на Метеори и се упативме по патот што води 
кон Солун, градот што го добил името по сестрата на Александар Македонски, 
а го создал нејзиниот сопруг Касандар. Тој е убав приморски град, кој како тр-
говски центар ги мами, па дури и ги заведува посетителите со својата убавина, 
 медитеранската клима, околните песокливи плажи и, над сè, со гостопримството 
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на локалното население. Тој е сместен на полуостровот Халкидики и е познат по 
бројните зелени површини, по Беас Куле, по солунските атентатори, по многуте 
други културни споменици, како и по манастирите на Света Гора, каде што дел од 
својот живот минале и извесен број монаси од Република Македонија.

И не само Солун, кој е престолнина на Беломорска Македонија, туку и целата 
таа македонска земја е прекрасна, започнувајќи од мистичната Пела – древната 
македонска престолнина – па преку божествените водопади на Воден, пејс

ажите на Костур, убавините на карпестите цркви и фрески по бреговите на 
Мала Преспа... Таа питомина и широчина е збогатена и со зелените предели на 
планините разделени со границата, а меѓу нив, како бисер, патникот оддалеку 
ужива во сјајот на Кајмакчалан. 

Затоа, античките Македонци токму овде ја подигнале својата престолнина. 
Еден дел од Пела денес е достапен на посетителите, но огромен дел, како што ве-
лат и постарите жители на Постол (Пела), сè уште лежи под земјата. Токму поради 
славата на древната престолнина на Филип и Александар Македонски, кои го по-
сеаја македонското семе, во туристичките проспекти целиот тој регион Грците го 
нарекуваат Пела со главен град Воден (Едеса).

Секојдневно низ Пела минуваат голем број туристи, кои потоа со години ги но-
сат спомените и мирисот на мермерот по кој чекорел Александар Македонски.

Од Пела, патувајќи крај широките полиња со памук, кои постепено се замену-
ваат со овошни насади од праски и црешни, за кратко време стасавме во Воден. 
Тој се наоѓа во средината на патот меѓу Солун и Битола на висорамнината која 
како голем чардак се надвиснува над полето кон Пела. На тој „чардак”, веќе две 
илјади и седумстотини години опстојува Воден и исто толку време, течејќи кон 
него, од работ на „чардакот” во полето се истураат бујните води на прочуените 
водопади. Во засекот на карпите може да се слезе десетина метри под брегот и 
да се помине под водопадите.

Тоа доживување не го пропушта никој кој дошол во Воден. Кулминација е, се-
како, моментот кога ќе се стигне до најдолната топка под водопадот, каде што 
пред нозете на посетителите водата, буквално, паѓа во коритата што низ векови 
се издлабиле. Познат по реките и водопадите, по македонското виножито што се 
издига од рамниот дел, истовремено, 

Тоа е само дополнување на амбиенталниот раскош за Беломорска Македонија 
која е уште поубава во пролет, кога цутат овошките во Воденско, Мегленско и 
Преспанско, во лето, кога морскиот брег е преполн со гости од целиот свет, во 
есен, кога златните лисја ги покриваат планините од Лерин до Костур, и во зима, 
кога Кајмакчалан покриен со снег се вишнее над убавиот Меглен.

Во Егејска Македонија има многу прекрасни места што треба да се видат. Меѓу 
нив особено се издвојува градот Костур и раскошната природа што ја нуди овој 
убав град. Градот на крзното и на кожарската индустрија се наоѓа на полуостро-
вот што го дели Костурското Езеро на две подеднакво убави половини. Куќите се 
извишуваат една над друга, па навечер, ако се гледа од брегот на езерото, сето 
тоа изгледа како некоја огромна новогодишна елка со илјадници лампиони кои се 
огледуваат во позлатеното езеро.

Со својата географска положба, со плодната котлина полна со овошки, со бле-
скавото сино Костурско Езеро и културно-историските споменици, Костур прет-
ставува важен туристички, културен и стопански крај, привлечен во сите сезони. 
Тој е убав и за живеење и за одмор и за рекреација. 
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СВЕТА МАЈКА ТЕРЕЗА 
ОД МАКЕДОНИЈА ДО ИНДИЈА И НАЗАД

Индија е втора земја по бројот на жители во светот и седма по географска го-
лемина чиј главен град е Њу Делхи. Како дом на прастарата цивилизација на ин-
диската долина и област на историските трговски патишта и пространи империи, 
индискиот потконтинент бил идентификуван со своите комерцијални и културни 
богатства во поголемиот дел од својата долга историја. Четири од главните рели-
гии во светот: хиндуизмот, будизмот, џаинизмот и сикизмот, потекнуваат од тука, 
додека зороастризмот, јудаизмот, христијанството и исламот, пристигнале на тие 
простори во првиот милениум пред нашата ера и го оформиле регионот на разно-
видни култури. Постепено, припиена од страна на Британската-источноиндиска 
компанија од почетокот на XVIII век била колонизирана од Велика Британија во 
средината на XIX век. Индија е независна држава од 1947 година, по борбата за 
независност која била како отпор предводен од Махатма Ганди.

При посетата на Калкута од страна на делегацијата на Република Македонија 
присуствуваа: министерот Владо Наумовски, градоначалникот на Скопје, Ристо 
Пенов, авторот на овие редови како потпретседател на Комисијата за односи со 
верските заедници и Јасминка Миронски, уредник во весникот „Нова Македонија”. 

Повод за нашата посета на Индија и престојот во Калкута беше смртта на 
најхуманата личност на минатиот век - скопјанката Мајка Тереза, или како што е 
неј зиното родено име Агнеса Гонџа Бојаџиу. По стапнувањето на почвата на Кал-
кута веднаш стекнавме чувство на блискост со Мајка Тереза, со која во една при-
лика се сретнавме во Скопје. Тогаш се запознавме со мисионерката која од Скопје 
со себе ја понесе идејата дека љубовта треба секому да му се дарува а тагата со 
секого да се споделува.

Инаку, за Мајка Тереза е запишано дека таа стана добитник на бројни при-
знанија и награди за ис клу чително хумано ангажирање во згрижување на нај-
сиромашните од сиромашните, поради што ја доби и Нобеловата награда за мир. 
Мајка Тереза почина на 5 септември 1997 година, во Куќата на мило ср дието што 
таа ја основа во Калкута. Крајот на жи вотниот пат на еден од најголемите алтруис-
ти на сто летието ги трогна сите, најмногу оние кои ги почувствувале хуманоста и 
бенефи-циите од нејзините ак тив ности - гладните, бездомниците и болните.

Животната сторија на Мајка Тереза започнува во таканаречениот „Латински 
кварт” на скопскиот десен брег на реката Вардар, кога Македонија беше дел од 
Отоманската Империја. Во Скопје ја прима католичката вера и се приклучува кон 
нејзиното латинско семејство. На 26 август 1910 година се раѓа Агнеса Гонџа, како 
најмлада од трите деца на Никола и Дрона (Тренда фила) Бојаџиу. Куќата во која 
растела Гонџа се нао ѓа ла на влезот на денешниот Градски трговски цен тар, на 
поранешната „Поп Кочина” улица. Под нераз јас нети окол ности татко ѝ Никола 
починал и бил погре бан на ка  толичките гробишта во Скопје, кога Агнеса Гонџа 
има ла само седум години. 

Тоа било и пресвр тница во животните насоки на семејството Бојаџиу. Така, неј-
зината мајка и нејзината сестра Агу заминале како мисионерки на Католичката 
црква во Албанија, каде што умреле без пов торно да ја видат својата сакана Гонџа 
и тоа, пред сè, поради непопустливоста на тогашните албански влас ти, кои не им 
потклекнале дури и на големите при тисоци од светски личности и не ѝ дозволиле 
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на Мај ка Тереза влез во Албанија и посета на своите нај блиски - мајката и сестрата. 
Нејзиниот брат Лазар заминал за Италија каде што се оженил со девојка од гроф-
овско семејство со која има ќерка која го но си името на својата славна тетка Гонџа.

За Мајка Тереза како млада скопјанка и за нејзиниот живот во Скопје во време-
то пред почетокот на Првата светска војна многу малку е напишано, а податоците 
се често непрецизни и нецелосни. Повеќегодишните истражувања за животот на 
Мајка Тереза, односно Гонџа Бојаџиу, првин во Скопје, а потоа во Калкута, даваат 
една посеопфатна слика за детството и младоста поминати во Скопје и за нејзи-
ната необична и несебична животна определба втемелена во Индија и прошире-
на во светот.

По смртта, како и во текот на животот на Мај ка Тереза, во бројни текстови за 
нејзиното хумано дело се појавија огромни намерни или ненамерни про пусти или 
погрешни факти. Меѓутоа, вистината е дека таа е родена во Скопје, дека беше 
латинка со католичка вероисповед, кај кои нема поделба на на ционалност, туку 
само вероисповед. Мајчин јазик ѝ беше хрватско-српскиот и не зборуваше друг 
јазик сè додека не отиде преку Загреб во Ирска каде учеше англиски јазик и од 
каде замина за Калкута, тогашниот најголем град на Британската Империја по 
Лондон. Мајка Тереза пристигнала во Калкута на 6 ја нуари 1929 година и таму 
остана до крајот на својот жи вот. Двапати го посетила своето родно место Скоп је, 
во Република Македонија.

На 24 мај 1931 година, Гонџа Бојаџиу ја до несува својата судбоносна одлу-
ка - го менува своето име и го зема монашкото име во чест на света Тереза од 
Авила, шпанска калуѓерка од XVI век и станува Мај  ка Тереза. Таа се соочува со 
страдањата на лу ѓето низ улиците на Калкута, каде предано работи на нејзиното 
мисионерство подолг временски период. Затоа, во 1948 година, папата Пие XII ѝ 
да ва дозвола да живее како независна калуѓерка, а истовремено таа станува жи-
тел на Индија. Во тој период го основа редот „Мисионерство на мило ср дие то”, чии 
карактеристики се: едноставно бели сари со сини ленти и со по еден крст закачен 
на левото рамо. Така од срце со неверојат на волја и енергија започнува нејзино-
то несебично и пожрт ву вано ангажирање да се помогне на сиро масите, бол ните, 
сираците, старците и инвали дите. Це лиот свој живот им го подарува токму на нив. 
На та ков на чин Мајка Тереза станува позната и приз ната гра ѓан ка во Индија и 
во светот, а еден од неј зините редови „Сестри на милосрдието на Мајка Те реза” 
постои и во Република Македонија. 

Погребот на Мајка Тереза се изврши во Калкута, каде по богослужбата во црк-
вата „Свети Томас”, всушност, започна погребната церемонија. Име но, колата со 
ковчегот на Мајка Тереза влезе во преполнетиот затворен стадион Нетаџи, кој, 
иако пре полн со илјадници лица и високи државни функ ционери, кралски и ди-
пломатски претставници, за момент се исполни со тишина, како израз на ис клу-
чителниот респект кон животот и делото на го ле ми  от хуманист кој целиот свој 
живот го посвети на си   ромашните, на кои им подари добрина и љубов.

Свечената церемонија се одликуваше со од лич на организација на индиските 
власти, кои на Мај ка Тереза ѝ приредија државен погреб, со ис клу чи тел на љубов. 
Белите букети цве ќе, аранжирани ненаметливо, едноставно, а сепак до  минантно, 
каков што беше и животот на леген дар  ната мисионерка. Меѓу многуте свет-
ски деле га  ции се наоѓаа премиерот и претседателот на Индија, пр вата дама на 
САД, Хилари Клинтон, кралицата Нор од Јордан, првата дама на Франција, леди 
Бернадет Ширак, сопругата на премиерот на Канада, Алин Кретјен, Соња Ганди, 
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 прет се да те лот на Албанија, претседателот на Гана, повеќе ми нистерски делега-
ции, поранешната кралица на Бел  гија и многу други видни личности.

Свечената церемонија на која присуствувавме за врши по 3,5 часа кога маке-
донската делегација во името на целиот македонски народ и на државата - Ре-
публика Македонија положи венец во знак на по  чит од македонските граѓани, 
а особено на скоп јани, чија сограѓанка беше Мајка Тереза. Последен поз  драв на 
благодарност од сите присутни и од сите оние кои ја сакаа и и оддадоа признание, 
упати неј зината наследничка сестра Нирмала. Таа, меѓу дру гото, нагласи дека жи-
вотот на Мајка Тереза прет ста вувал „жртва, молитва и љубов за сите, особено за 
најсиромашните од сиромашните”.

На крајот свечената церемонија заврши со мо лит вени песни кои ги пееја хорот 
на мисионерките од нејзиниот ред, а потоа телото на Мајка Тереза беше одне-
сено до нејзината Куќа на милосрдието во центарот на Калкута. Тереза почина 
на 5 септември 1997 година, во Калкута, а папата Јован Павле II процедурата на 
беатификацијата ја покренал една година по нејзината смрт, а не како што било 
вообичаено во минатото, по пет години.

По беатификацијата на Мајка Тереза, која на 19 октомври 2003 година ја из-
вршил папата, таа ја добила титулата блажена Мајка Тереза, која ја носела сè до 
нејзиното прогласување за светица кага црквата официјално утврди дека има из-
ведено и второ чудо. Затоа и на 17 декември 2015 година Ватикан потврди дека 
папата Франциск го признал второто нејзино чудо со лечењето на човек од Бра-
зил со повеќе тумори на мозокот. 

Папата Франциск ја канонизирал Мајка Тереза на 4 септември 2016 година 
на плоштадот „Свети Петар” во Ватикан пред десетици илјади луѓе, меѓу кои 15 
службени делегации 1.500 бездомни лица од цела Италија, но, за жал е претста-
вена како Албанка од Албанија. 

Во врска со тоа сакаме да споменеме дека Евреите препознаваат национал-
ност по мајка, Албанците, пак, немаат правило и доколку едниот родител е Алба-
нец, личноста ја прават дека е Албанец. Точка. Такви се случаите со света Мајка 
Тереза, која по татко Македонец е христијанка, а по мајка муслиманка е Албанка, 
но таа одбрала да биде мајка на светот. Истиот случај е со нобеловецот проф. д-р 
Ферид Мурад, кој се декларира како христијанин, иако по татко е муслиман Алба-
нец, а по мајка католик, Американец, за Албанците е Албанец.Точка. 

За жал, само Македонците бараат родителите да бидат ептем „чисти” Маке-
донци, та тогаш личноста е Македонец, а со мешани бракови декларираат како 
им одговара, што не е исправно и добро и со што ние етничките Македонците сме 
изгубиле многу видни личност во светот кои водат македонско потекло, меѓу кои 
и Нкола Тесла. (н.з).

Прогласувањето на Мајка Тереза за светица, Република Македонија го одбе-
лежа со низа настани и манифестации, а во Скопје, родниот град на светската ху-
манистка беше приредена татковинска прослава, насловена како „Месец на света 
Мајка Тереза”.

Исто така, на 4 септември, кога папата Франциск во Ватикан ја прогласи Мајка 
Тереза за светица, во капелата на нејзината Спомен-куќа во Скопје се одржа свече-
на света евхаристија.Во чест на канонизацијата на Мајка Тереза во септември беа 
одржани повеќе миси (богослужби) во Католичката црква „Пресвето срце Исусо-
во” во Скопје, изложби, концерти, прикажување на филмови за живот и делото на 
светски познатата мисионерка. Во МАНУ, пак, беше одржана Свечена академија.
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АРХИЕПИСКОПОТ ДОСИТЕЈ 
ПРВИОТ ПОГЛАВАР НА МПЦ - ОА

Според скромните историски податоци за поглаварите во Самуиловата држа-
ва и  почетоците на Охридската архиепископија е забележано дека Самуил за прв 
поглавар на Преспанската (македонска) црква го наименувал Герман-Гаврил. Тој 
уживал голема почит и бил мошне близок на својот господар, што  се потврдува  и 
со фактот  дека и Самуиловиот првенец и престолонаследник го добил името на 
црковниот поглавар - Гаврил.

Непобитно е дека Самуил и Герман-Гаврил се избориле за автокефалноста на 
Охридската архиепископија, со што и поглаварот бил потврден од Апостолската 
столица, а црквата го добила своето дефинитивно оформување како самостојна 
помесна црква. Не се знае кога починал Гаврил. Меѓутоа, познато е дека тој бил 
поглавар на чело на Црквата сè додека нејзиното седиште било во Преспа и тука 
се упокоил, не стигнувајќи да се пресели во Охрид. Според народните преданија,  
вечното почивалиште му е во манастирската црква во селото Герман, во Долна 
Преспа, во егејскиот дел на Македонија. 

Доситеј II, е возобновител и прв архиепископ охридски и македонски на во-
зобновената  Македонска православна црква - Охридска архиепископија.  Тој се 
смета и како наследник на Арсениј II, кој бил последен архиепископ на укинатата 
Охридска архиепископија во 1767 година.

Архиепископот охридски и македонски господин господин Доситеј II е роден 
во историското Маврово, на 7 декември 1906 година. Неговото родно место  е 
сместено во најголемиот природен парк во Македонија,  Националниот парк 
„Маврово“ на јужниот брег на денешното Мавровско Eзеро. Маврово, кое е пла-
нинско село, се наоѓа под падината на планината Бистра на надморска височина 
од околу 1200 метри. Според записите на Ѓорче Петров од 1896 година, на крајот 
на XIX век, Маврово било распрснато и раздробено село на 8 маала, така што за 
негова обиколка биле потребни околу еден и пол час.

Роден е со крстено име Димитар Стојковски, како четврто дете од осумте деца 
на Лазар и Софија. Израснал под планината Бистра. Целиот свој живот го пос-
ветил во служба на црквата. Богословија започнал да учи во Сремски Карловци 
во 1922 година, а се замонашил во 1924 година, на 17 години, во црквата „Света 
Богородица Пречиста“, Кичевско.

Негов духовен татко бил игуменот Григориј. По одредените подготовки, До-
ситеј заминал за Света Гора, каде улогата на духовен татко ја презел игуменот 
Митрофан од манастирот „Хилендер“. На Света Гора останал сè до 1932 година, 
кога поради потребата од дошколување заминал во Битолската богословија.

Како монах Доситеј престојувал и во манастирите „Свети Наум“ во Охрид, „Све-
та Богородица“ (Трескавец), Буковскиот манастир и други. Во меѓувреме, на 12 
февруари 1934 година, од страна на владиката Николај, во црквата „Света Бо-
городица“ во Битола, Доситеј бил назначен за  ераѓакон, додека на Цветници го 
примил еромонашкиот чин.

Доситеј будно го следел решението на македонското црковно прашање и вло-
жувал максимални усилби за негово разрешување преку обновата на Охридската 
архиепископија и создавањето на Македонската православна црква. Длабоко во 
себе бил свесен за своето потекло. 
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Богословијата во Битола ја завршил во 1937 година, а истата година Српската 
православна црква, како казна за неговата „непослушност“ не му доделила стипен-
дија за да се запише на Теолошкиот факултет во Белград. Сепак, бил прифатен од 
нишкиот епископ Доситеј, кој го примил во служба што му овозможило паралелно 
и да студира на Теолошкиот факултет во Белград и да дипломира во 1942 година.

Како последица на промените во Македонија за време на Втората светска вој-
на, во Српската православна црква (СПЦ) настанале превирања. СПЦ сакала да ја 
спроведе старата српска црковна политика и да го врати во Македонија стариот 
скопски митрополит Јосиф. Доситеј, прво го отстраниле од црквата и го испрати-
ле да управува со патријаршискиот двор  во Сремски Карловци. Таму останал до 
1949 година, каде прво добил титула архимандрит, а подоцна бил избран за епис-
коп топлички – викарен на српскиот патријарх Викентиј. Хиротонијата за викарен 
епископ се одржала на 22 јули 1951 година.

Доситеј ја дознал политиката на Српската православна црква и отворено се спро-
тивставувал на ваквите намери. Во тоа време интензивно комуницирал со Иниција-
тивниот одбор за организирање и за формирање на Македонската православна 
црква. Најголем дел од членовите во Одборот биле македонски свештеници, кои за 
време на војната и потоа, останале со народот и ја споделувале неговата судбина. 

На иницијатива на Одборот, во декември 1951 година, Доситеј со благослов 
на српскиот патријарх Викентиј, ја посетил Македонија. Тоа бил значаен датум 
за Македонците, бидејќи по ослободувањето во 1945 година, првпат земјата ја 
посетил некој македонски владика.

Посетата на Доситеј во Македонија предизвикала негативни реакции кај ради-
калите во СПЦ, а по неговото враќање во Белград, бил остро напаѓан од поранеш-
ниот скопски митрополит во Македонија, Јосиф.

Додека Српската православна црква инсистирала на враќање на нејзините 
стари епископи, пред сè, на митрополитот Јован, поранешен четнички војвода и 
познат по својата асимилаторска политика, паралелно Иницијативниот одбор ре-
шително се залагал на испразнетите места да дојдат македонски епископи. 

Во 1957 година во координација со Доситеј, Иницијативниот одбор за органи-
зирање на МПЦ се согласил со СПЦ да ја усогласи организацијата во македонски-
те епархии, во согласност со Уставот на СПЦ, а на српскиот патријарх Викентиј да 
му се признае статус администратор на трите епархии.

Истовремено, Синодот на СПЦ се обврзал на наредното собрание на Светиот 
архијерејски собир, во мај 1958 година да се изврши избор на Македонци архије-
реи за сите три епархии.

Вториот црковно-народен собор се одржал во Охрид на 4 октомври 1958 го-
дина. На собoрот учествувале вкупно 219 делегати, свештеници и мирјани. На 
соборот во црквата „Света Софија“ била донесена Одлуката за возобновување на 
Охридската архиепископија.

Откако се донела Одлука за возобновување на Охридската архиепископија, а 
во согласност  со одлуката изборот на митрополитот и епархиските архијереи да 
биде од Македонија, Доситеј бил предложен за прв поглавар на Македонската 
православна црква и едногласно бил избран со титула архиепископ охридски и 
скопски и прв митрополит македонски.

За време на изборот биеле сите канбани во Охрид. По појавувањето на Дос-
итеј во црквата „Света Софија“, свештеникот Нестор Поповски официјално му ја 
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 соопштил Одлуката за возобновување на Охридската архиепископија и Одлуката 
за избор на прв поглавар на Македонската православна црква.

Во негово време од темел била возобновена Црквата, со сите нејзини витални ор-
гани: епархиите, епископатот, свештенството, црковните општини во татковината и 
во дијаспората, црквите и манастирите, образованието и просветата. Во 1967 година 
била отворена Богословијата, а во 1977 година Богословскиот факултет во Скопје.

Целиот  свој живот го посветил  на службата на Црквата. Тој будно го следел  
решението на македонското црковно прашање и вложувал максимални усилби 
за негово разрешување преку обновата на Охридската архиепископија  и созда-
вањето на Македонската православна црква.

На  вториот црковно-народен собор, одржан од 4 до 6 октомври 1958 година, 
бил избран за поглавар на МПЦ во обновената Охридска архиепископија.

Под негово раководство  бил свикан Третиот црковно-народен собор, одржан 
на 18 јули 1967 година, на кој МПЦ била прогласена за афтокефална.

 Инаку, во 1958 година, во Охрид  се одржал Вториот македонски црковно-на-
роден собор, каде што бил прифатен предлогот за обнова на Охридскаа архи-
епископија, олицетворена во самостојната Македонска православна црква, а за 
нејзин прв епископ бил избран господин  Доситеј.  

Одлуката за самостојност на МПЦ била потврдена преку отслужувањето на за-
едничка архијерејска литургија со српскиот патријарх Герман, во јули 1959 година 
во црквата „Света Мина“ во Скопје, и во исто време била извршена и хиротонија 
на преспанско-битолскиот владика Климент. Со тоа Светиот архијерејски синод 
на СПЦ и дал самостојност на МПЦ, со што, таа и натаму останала во канонско 
единство со СПЦ преку нејзиниот патријарх. 

Во  мај 1962 година во придружба  на патријархот Герман, со неколку епископи 
на СПЦ во посета на МПЦ пристигнал  московскиот патријарх Алексиј, придружу-
ван од митрополитот Никодим, епископот Пимен и повеќе великодостоинствени-
ци на Руската православна црква. На празникот на свети Кирил и свети Методиј 
во црквата „Пресвета Богородица–Каменско“ во Охрид била одржана и архије-
рејска литургија на којашто служел московскиот патријарх Алексиј во сослужение 
на српскиот патријарх Герман и архиепископот охридски и митрополит македон-
ски Доситеј. Тоа било прво сослужување на поглаварот на МПЦ со поглавари на 
други автокефални цркви.   

Доситеј бил поглавар на Македонската православна црква од 4 октомври 1958 
до 20 мај 1981 година. По него архиепископи на МПЦ биле Ангелариј (18.8.1981  
до 15.7.1986 година.), Гаврил (4.10.1986 до 9.6.1993 година.), Михаил (од 21.12.1993  
до 6.6.1999 година) и Стефан (од 10.10.1999 до денес). 

Првиот архиепископ на возобновената Охридска архиепископија во ликот на 
Македонската православна црква архиепископот господин господин Доситеј по-
чина на 20 мај 1981 година. Неговиот гроб се наоѓа во црквата „Свети Димитрија“, 
во Скопје. 

Во  спомен  на 25-годишнината од неговото упокојување, во 2007 година после 
Божествената литургија, по повод патрониот празник Свети Климент Охридски и 
40-годишнината од возобновувањето на автокефалноста на Македонската пра-
вославна црква - Охридска архиепископија, пред соборниот храм „Свети Климент 
Охридски“ во Скопје беше откриен и осветен споменик на архиепископот Доси-
теј, првиот поглавар на МПЦ. Споменикот на архиепископот Доситеј го изработи 
скулпторот академик Томе Серафимовски.
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МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ 
ПРВ НАДЛЕЖЕН АРХИЈЕРЕЈ ВО ДИЈАСПОРАТА

Кога се зборува или пишува за духовно-црковното и националното обедину-
вање на Македонците во етничка Македонија и во дијаспората, името и делото 
на митрополитот Кирил, кој беше прв надлежен архиереј на Американско-канад-
ската епархија е тесно поврзано со тоа. Имено, во Монографија за „Митрополитот 
Кирил”, издание на Полошко - кумановската епархија и на „Македонска искра”, 
Скопје, 2007, на 342 страници, на македонски и на англиски јазик, на авторот на 
овие редови се вели, дека митрополитот Кирил (Никола Поповски) е роден на 23 
јуни 1934 година во Царев Двор, место кое е ни село ни град. 

Основното образование го завршува во родното место, а Богословија во При-
зрен. На Благовештение, 7 април 1964 година, Никола се замонашува во мана-
стирот „Раѓање на Пресвета Богородица” кај Кичево, и со радост го примил името 
на македонскиот рамноапостол Кирил Солунски. Притоа, од страна на Неговото 
блаженство, архиепископот господин господин Доситеј, е ракоположен во чин 
ероѓакон, а само по кратко време и унапреден во архиѓаконски чин.

Во тоа својство пролетта 1965 година, младиот архиѓакон Кирил го придружу-
ва архиепископот господин господин Доситеј при посетата на САД и Канада, каде 
асистира при евангелисувањето на првата македонска црква во Торонто, на праз-
никот Цветници, посветена на свети Климент Охридски.

По враќањето од САД и Канада, архиѓаконот Кирил е испратен на студии во 
Русија на Московската духовна академија во градот Загорск, со благослов на срп-
скиот патријарх Герман. Меѓутоа, по две години студирање, односно по завршу-
вањето на првиот степен, е повикан да се врати во татковината, поради повоз-
вишени црковно-духовни и национални интереси на Македонската православна 
црква-Охридска архиепископија и македонскиот народ. На 5 јули 1967 година е 
избран за викарен епископ со титула тивериополски од страна на Светиот архије-
рејски синод на МПЦ и станува негов најмлад член. По унапредувањето во чин 
архимандрит, на 11 јули истата година, во предвечерието на празникот посветен 
во чест и слава на апостолите свети Петар и свети Павле, е извршено наречение-
то во епископски чин, а утредента, на самиот ден Петровден, ќе биде хиротонисан 
за викарен епископ тивериополски.

Како член на Синодот, веднаш се вклучува во довршувањето на обемниот ела-
борат за обнова на автокефалноста на Охридската архиепископија. Пет дена по-
доцна (на 17 јули 1967 година) Светиот архијерејски синод на МПЦ одржа седница 
во црквата „Света Богородица Перивлепта” во Охрид, на која беше донесена ис-
ториската Одлука за целосно возобновување на автокефалноста на Охридската 
архиепископија во лицето на Македонската православна црква-Охридска архие-
пископија. По потпишувањето од страна на сите членови на Синодот: архиепис-
копот господин господин Доситеј и митрополитите: господин Климент, господин 
Наум, господин Методиј и господин Кирил, истиот ден беше презентирана одлу-
ката пред членовите на Третиот црковно-народен собор, што се одржа во кате-
дралниот храм на охридските архиепископи „Света Софија”. 

На овој Собор господин Кирил е избран за прв надлежен архијереј на штоту-
ку востановената Американско-канадско-австралиска македон ска православна 
епархија, со која ќе раководи повеќе од две децении. Зема учество во повеќе де-
легации на МПЦ за запознавање на сестринските цркви со обновата на автоке-
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фалноста на Црквата на македонскиот народ, преку претставување на опширни-
от елаборат. Истовремено ја извршува и функцијата претседател на Комисијата 
за враќање на отуѓените македонски богослови од богословиите на СПЦ. 

Во 1968 година ја реализира првата посета на северноамерикан скиот конти-
нент како надлежен архијереј на Американско-канадско-австралиската македон-
ска православна епархија. За време на едномесечниот престој во САД и Канада, 
го освети третиот македонски православен храм на американските простори, 
црквата „Свети Ѓорѓи” во градот Сираќуз, во државата Њујорк, а посети и други 
градови во кои го отвори и поттикна процесот за формирање нови македонски 
православни црковни општини и за изградба на нови цркви под јурисдикција на 
Светоклиментовата МПЦ.

Митрополитот господин Кирил во текот на наредните повеќе од две децении 
ќе одигра голема духовно национална улога, оттргнувајќи десетици илјади Маке-
донци од српските, грчките, бугарските и други цркви, со цел да доаѓаат во маке-
донските православни храмови. На тој начин е спречена натамошната асимила-
ција и денационализација на македонскиот православен народ на тие американ-
ски простори. Тој беше добродојден во сите македонски асоцијации, македонски 
домови, особено во македонските православни цркви на северноамериканскиот 
континент, во кои, тој има голем удел за формирањето на тие македонски црков-
но-национални храмови за генерациите 

По враќањето од САД врши интензивни подготовки за реализација на првата 
посета на Македонците во Австралија. Притоа, со одбран тим на свои најблиски 
соработници ги изработува првата епархиска конституција со експозе и новите 
правилници, со кои македонските црковни општини ќе се усогласат со светите 
канони и новиот Устав на МПЦ. Според нивното слово ќе бидат формирани и 
раководени новоизградените македонски православни цркви. Првата канонска 
посета на Австралија ја изврши во почетокот на 1969 година, заедно со митропо-
литот дебарско-кичевски господин Методиј. По враќањето од Австралија, врши 
обемни подготовки за посета на Канада и САД. Во канадската метропола Торонто, 
каде македонската етничка заедница е најбројна, заедно со ѓаконот Александар 
Цандовски ќе им биде нивното седиште и тука се преземени темелни потфати 
за формирање на првите органи и тела на Американско-канадско-австралиската 
македонска епархија.

На 10 август 1969 година, во катедралниот храм „Свети Климент Охридски Чу-
дотворец” – во Торонто, со величествени свечености е извршено неговото восто-
личување во епископскиот Светиклиментов трон на Американско-канадско-ав-
стралиската македонска православна епархија од страна на Неговото високопре-
освештенство митрополитот дебарско-кичевски г. Методиј. Кога во 1971 година, 
ќе биде востановена и Полошко-кумановската епархија, митрополитот Кирил ќе 
биде избран за нејзин администратор со сите права и должности кои произлегу-
ваат од Уставот на МПЦ. 

Неговото архипастирствување со оваа Епархија е крунисано со најголем успех 
преку возвеличувањето на Шар Планина, со изградбата на манастирот посветен 
на „Свети Наум Охридски Чудотворец”, на надморска височина од околу 1.000 
метри. Овој македонски храм е и чувар на македонската вистина на тие планиски 
простори во северно-западниот дел на Македонија.

Под неговото архипастирско раководство во двете епархии ќе бидат изгра-
дени, реновирани и преуредени преку стотина храмови на МПЦ. Меѓутоа, црков-
но-духовните и националните постигања, особено на планот на обединувањето 
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на Македонците, од сите делови на етничка Македонија, кои живеат и работат 
во прекуокеанските земји, се од непроценливо значење. Сите тие резултати ќе 
придонесат господин Кирил во 1972 година да биде поставен за претседател на 
Одборот за изградба на Соборниот архиепископски храм „Свети Климент Охрид-
ски” во Скопје, изградба на 25 станови во Тетово и Куманово и за претседател на 
Одборот за извршување на првото мироварение по возобновувањето на автоке-
фалноста на Македонската православна црква-Охридска архиепископија.. 

Од 1996 година митрополитот Кирил ќе ја врши функцијата претседател на 
Хуманитарната организација „Милосрдие” при МПЦ, која за негово време имаше 
обезбедено храна, лекови, медицински помагала, разни апарати и друга помош 
во вредност од десетина милиони евра. Помошта се распределува на најбедните, 
гладните, изнемоштените, на селски и други помали амбуланти, деловни центри 
и асоцијации во Република Македонија на кои им е најпотребна. „Милосрдие” 
најголемиот хуманитарен дострел го потврди во војната во Република Македо-
нија 2001-2002 година, кога помошта за загрозеното население значеше еле-
ментарен опстанок. Извонредните резултати ќе го поттикнат третиот поглавар 
на автокефалната Македонска православна црква, архиепископот охридски и 
македонски господин господин Гаврил, во една пригода на авторот на овој текст 
да му изјави дека „... она што го работи владиката Кирил е света работа”. Тоа ќе 
го потврди и четвртиот поглавар на МПЦ, архиепископот охридски и македонски 
господин господин Михаил.

Митрополитот господин Кирил целиот свој живот го посвети на духовно- 
црковното, националното, културното, односно на сестраното единство на маке-
донскиот народ во татковината, и во дијаспората. Американските, канадските и 
австралиските власти, следејќи ги и согледувајќи ги големите успеси на нашите 
сонародници, предводени од нивниот митрополит г. Кирил, кој заедно со своето 
свештенство, секогаш ги ориентираше како Македонци да бидат лојални граѓани 
на тие држави, уште повеќе ќе ги удостојат со признанија и почит, а ќе ги засакаат 
и ќе ги возвишат Македонците. 

Тоа ќе биде потврдено и со прогласувањето на митрополитот г. Кирил за поче-
сен граѓанин на повеќе градови во САД, Канада и Австралија, што е извршено со 
одлука на тамошните градски совети и нивните градоначалници.

Митрополитот Кирил како надлежен на Полошко-кумановската епархија по-
чина на 79-годишна возраст на 10 јуни 2013 година. Тој си отиде без најава, без да 
рече збогум. Притоа, поглаварот на Македонската православна црква-Охридска 
архиепископија, архиепископот Стефан, пред државниот врв, свештенството и 
верниците се збогуваше од упокоениот митрополит Кирил.

Владиката Кирил, по негова желба оставена кај авторот на овие редови како 
негов биограф, беше погребан во манастирот „Свети Ѓорѓи” во кумановското село 
Дељадровце. По неговата смрт со Полошко-кумановската епархија управува ар-
хиепископот Стефан, со помош на епископот Јосиф Лешочки.

Почитуваниот митрополит Кирил беше еден од поборниците и подржувачите 
на првото одржување на средбите „Во чест на свети Кирил“ во Рим. Тој беше и 
последниот жив митрополит што присуствувал на собирот на македонските ар-
хијереи во 1967 година, кога е возобновена автономијата на Македонската пра-
вославна црква-Охридска архиепископија.
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АРХИЕПИСКОПОТ МИХАИЛ 
ЧЕТВРТИОТ ПОГЛАВАР НА МПЦ-ОА

За духовното, националното и црковното живеење на Македонците големи 
заслуги имаат, пред сè, првиот поглавар господин господин Доситеј, кој особено 
е вреден за потсетување, бидејќи ја возобнови Македонската православна црк-
ва-Охридска архиепископија и од него почна сè. Вториот поглавар господин гос-
подин Ангелариј, кој владееше, како високоморална личност воведе ред во Црк-
вата. Додека, пак, третиот поглавар господин господин Гаврил го направи првиот 
македонски превод на Библијата, кој се користи до денеска. Меѓутоа, четвртиот 
поглавар на Македонската православна црква-Охридска архиепископија госпо-
дин господин Михаил, или како авторот на овие редови му се обраќаше со дедо 
Михаил, има огромна заслуга за афирмација на духовното живеење во Македо-
нија и во дијаспората, особено во возобновувањето на македонското монаштво. 

Архиепископот охридски и македонски господин господин Михаил  (Методи 
Гогов) беше четвртиот поглавар на Македонската православна црква-Охридска 
архиепископија по нејзиното обновување. Михаил беше свештеник и вероучител, 
даровит црковен оратор и мудрец, и остана запаметен по прекрасните беседи. 
Беше делегат на Првото заседание на АСНОМ, еден е од иницијаторите и органи-
заторите на Иницијативниот одбор за организирање на црковниот живот во Ма-
кедонија и поборник за возобновување на Охридската архиепископија, професор 
во Средното богословско училиште и професор и декан на Богословскиот фа-
култет во Скопје. Напишал повеќе дела и превел богослужбени книги. Беше ар-
хипастир со евангелско смирение, со апостолска доследност и со Светиклимен-
тов самопрегор. Тој работеше со ист прегор за градење на единството и угледот 
на Македонската православна црква-Охридска архиепископија како дома така и 
во светот, а беше меѓу првите мисионери во Австралија. Тој е единствениот ду-
ховник на кој му било понудено местото претседател на Република Македонија. 

Господин господин Михаил е роден во Ново Село, Штипско, на 20 мај 1912 годи-
на, како Методи Гогов од родители Панче и Санда. Toj e eдно од најсветлите и најз-
наменитите имиња на древното и легендарно Ново Село, на македонскиот црковeн 
и духовен дом. Сиот свој живот архиепископот Михаил ѝ го посвети на црквата, на 
религијата, на духовното зајакнување, обединување и возвишување на својот на-
род и својата татковина – Македонија. Љубовта и блискоста со Бога почнува од 
родното Ново Село во црквата „Света Богородица“. Малиот Методи Гогов бил слаб 
и со кревко здравје, па по желба на неговата мајка Санда, шестгодишното дете ре-
довно ќе ги посетува богослужбите и ќе се грижи за чистотата на црквата.

По завршувањето на основното образование во своето родно место, во учи-
лиштето во кое голем број личности од македонската историја го добиле своето 
образование, во 1927 година се запишал на Богословијата во Битола. По извес-
но време по завршувањето на Богословијата, во 1932 година заминал на студии 
во  Белград  на Богословскиот факултет, каде дипломирал во  1936  година како 
најдобар студент во генерацијата. Како авторитет меѓу студентите влегува во ре-
довите на македонскиот кружок за да биде назначен за секретар на студентското 
здружение на Богословскиот факултет, а го подготвувал и студентското теолош-
ко списание како главен уредник. 
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По дипломирањето присилно бил мобилизиран во српската војска, при што 
неколкупати бил осудуван од Воениот суд. Пред војната дошол во Штип и кратко 
време предавал веронаука во штипската гимназија, но со судска казна за дела 
против интересите на царот и царска Србија, набргу бил депортиран во Ужице за 
да предава српска пропагандна веронаука. Во предвечерието и виорот на Вто-
рата светска војна Методи, пак, се вратил во Штип и работел како свештеник во 
Соборната градска црква „Свети Никола“ во Штип, каде дошол во судир со бугар-
ската власт, па бил принуден да замине во одбрана на татковината. 

За време на  Втората светска војна, свештеникот Методи Гогов бил учесник 
во Народноослободителната војна, а при крајот на војната бил член на АСНОМ. 
Учествувал и во организирањето на Првиот црковно-народен собир во Скопје на 
почетокот од март 1945 година, на кој присуствувале 300 учесници, свештеници 
и мировни лица.

Михаил се залагал за самостојност на МПЦ, па во два наврата одлежал повеќе 
од шест години затвор. Бил осуден и затворен од тогашната власт поради идеи-
те за национална, социјална и духовна слобода на македонскиот народ. По шест 
месеци бил ослободен, но за кратко. На 6 мај 1948 година повторно бил уапсен 
и осуден на 5,5 години затворска казна. И покрај сите притисоци и закани да се 
откаже од свештеничкото служење, Михаил останал цврст во своите ставови и 
продолжил да служи како свештеник во Скопје.

Методи Гогов ќе остане доследен на крстот и мантијата, на олтарот и молит-
вата, на црквата и Македонија. Но како да се плашеле од неговиот дух, неговиот 
ум и знаење, па за да се ослободат од него во 1966 година го испратиле да бого-
служи далеку од Македонија, преку океанот, во Австралија. Во Мелбурн тој бил 
свештеник во првата Македонска црква од Македонија „Свети Великомаченик 
Ѓорѓи Чудотворец“. Тамошните медиуми го нарекувале поп што лета бидејќи ра-
ботел и неуморно патувал - ги создавал првите црковни општини во Австралија.

Михаил бил меѓу првите мисионери во Австралија во првата македонска пра-
вославна општина „Свети Ѓорѓи“ во Мелбурн. Бил испратен во 1966 година, а се 
вратил при крајот на 1970 година. По неговото враќање бил назначен за ректор 
на Македонската православна богословија, каде предавал англиски јазик, омили-
тика и пастирско богословие. Покрај англискиот зборувал француски, руски и се 
служел со повеќе живи класични јазици.

Од 1972 година бил генерален секретар на Македонската архиепископија, а 
за архијреј бил хиротонисан на 25 декември 1988 година. Неговото Блаженство 
господин господин Михаил бил познат по тоа што не сакал да ги чита своите бого-
службени слова, но бил запаметен по неговото ораторство со кое ги надминувал 
сите архијереи.

Во 1988 година е хиротонисан, кога е и митрополит во Повардарската епар-
хија. Потоа на 4 декември 1993 година, на Црковно-народен собир во Охрид е 
избран за четврти по ред поглавар на Македонската православна црква. На тој 
чин Михаил, меѓу другото, го изјави следното:

 „Ние, Михаил, избран и востоличен архиепископ охридски и македонски, се 
заколнувам во семоќниот Бог дека на Македонската православна црква и својата 
татковина Република Македонија ќе им бидеме верни и предани, ќе го почиту-
ваме и чуваме црковниот Устав, ќе ја чуваме чистотата на светото православие, 
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црковните канони и прописи, ќе го чуваме канонското единство на сите право-
славни автокефални цркви, а посебно ќе ја почитуваме Македонската православ-
на црква во сè, па и во своите дела и постапки ќе се раководиме исклучително 
од доброто и интересите на нашата Света Црква и Татковина, и дека нема да се 
согласиме со никаква измена што би била спротивна на нивните интереси“. 

Архиепископот Михаил доаѓа на чело на Македонската православна црк-
ва-Охридска архиепископија две години по осамостојувањето на Македонија, 
која како држава требаше да докаже дека овој народ има своја државотворност, 
своја историја и своја црква. Како божји гласноговорник, моќен оратор и бесед-
ник, кој се залагаше за автокефална МПЦ, македонскиот православен народ во 
него гледаше со надеж и полна доверба дека во спорот со Српската православна 
црква, нема да ја премине црвената линија на достоинството на МПЦ. Овој мудар 
белобрад старец, како што го нарекуваа во Црквата, беше единствениот духов-
ник на кого му е понудено местото за претседател на државата. На почетокот на 
деведесеттите години дедото Михаил требаше да биде еден вид македонски Ма-
кариос, претседател во мантија, но тој се откажа од овој предизвик несакајќи да ја 
замени црковната со државничка позиција,

Дедо Михаил бил ревносен богослужител, пријатен соговорник и внимателен 
кон секого. Иако по чин бил највисок во јатото, за да се развие сплотеноста на 
Црквата тој ги слушал своите браќа и соборски ги донесувал значајните одлуки за 
животворноста на МПЦ. Работел да се зголеми бројот на архијереи, зошто „стадо-
то било големо, а, пак, овчари биле малкумина“. 

Како надлежен за Американската епархија, дедо Михаил успеал да ги при-
бере и сите залутани верници, да ги надмине сите спорови, а со тоа овозможил 
оваа епархија да заживее со полн црковен живот. Сепак, тој не успеал да отпатува 
за Австралија, затоа што не сакал да биде пречекан од поделените, туку од сите 
обединети верници Македонци. Водел преговори и со претставници на Српска-
та православна црква за воспоставување на духовно единство меѓу двете цркви. 
Свесен за сложеноста на ова прашање кое го наметнува Српската православна 
црква, ќе го остави заветот дека никој нема право да го премине прагот на цр-
вената линија, со што би се нарушило достоинството на Црквата и македонскиот 
народ и дека секој треба да се заложува за жива и здрава автокефална МПЦ.

За време на неговото архиепископување направени се потребните измени и 
дополнувања на Уставот на Македонската православна црква-Охридска архие-
пископија, статутите за трите епархии во странство и други црковни закони и нор-
ми. Исто така, за негово време се збогати издавачката дејност во МПЦ,  при што се 
отпечатени сè повеќе богослужбени изданија и книги со богословска содржина. 
Дедо Михаил сфаќајќи ја потребата од новото време, односно од доближување 
до православните верници и пошироката јавност, често бил присутен во елек-
тронските и печатените медиуми, како дома така и во странство. Ваквиот пристап 
на поглаварот на МПЦ, овозможил таа да излезе од гетоизираноста.

На 6 јули 1999 година во Скопје почина архиепископот охридски и македон-
ски г.г. Михаил . Погребан е во црквата „Свети Наум Охридски“ во Радишани, а за 
негов наследник на тронот на Македонската православна црква е избран архие-
пископот охридски и македонски господин господин Стефан.
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АРХИЕПИСКОПОТ СТЕФАН 
ДЕНЕШЕН ПОГЛАВАР НА МПЦ-ОА

 
Немајќи своја сопствена држава, Македонците добија, во некоја смисла, нацио-

нална независност за долг временски период, преку Охридската архиепископија. 
Црквата беше таа која организираше голем дел од духовната, културната и друга 
дејност дејност на својот народ, пред сé, преку градење на цркви и манастири. 

Инаку, Македонската православна црква во Република Македонија е сопстве-
ник на околу 2.000 цркви, манастири, параклиси и други верски објекти, кои при-
паѓаат на седум епархии во Република Македонија, потоа под нејзина јурисдик-
ција се околу осумдесет македонски православни цркви, манастири и црковни 
општини во дијаспората, кои припаѓаат на четири епархии со околу петстотини 
свештенослужители и монаштво, дванаесет високодостојници (владици), на чело 
со поглаварот на Македонската православна црква - Охридска архиепископија, 
господин господин Стефан во Република Македонија и светот. Таа има Богослов-
ско средно училиште и Факултетот за богословија „Свети Климент Охридски“ кој 
е во состав на државниот универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. 

На 12 ноември 2009 година, Македонската православна црква во своето име 
ја вклопи додавката Охридска архиепископија, како директна наследничка на 
старата Охридска архиепископија. Покрај додавање на додавка, Македонска-
та православна црква – Охридска архиепископија изврши и промени во грбот и 
знамето, односно наместо приказот на црквата „Света Богородица–Перивлепта“, 
сега е црквата „Света Софија“ од Охрид, како седиште на архиепископите на Ох-
ридската архиепископија.

Денес во Македонија живеат мал број еврејски семејства, но тие здружени во 
еврејска заедница претставуваат значаен мост на зближување меѓу Република 
Македонија и Израел. Затоа, придонесот на еврејската заедница во Македонија е 
огромен и со непроценлива вредност токму во активностите за изградба на маке-
донска православна црква во Израел. Доколку идејата за изградба на македонски 
храм во Светиот град стане реалност, тоа ќе биде потег со кој ќе се потврдат од-
редени размисли и визии дека Македонската православна црква пред себе има 
широко отворени патишта и дека таа безусловно мора да биде призната од сес-
тринските православни цркви. 

Македонските православни црковни општини, цркви и манастири во дијаспо-
рата се конституирани врз законска основа и се организирани како религиозни, 
национални, социјални, хуманитарни и културно-просветни институции. За реа-
лизирање на своите активности, црковните општини, пред сè, имаат добиено ши-
рока поддршка од тамошните влади и од мајката - Светиклиментовата црква. Со 
формирање на црковните општини во дијаспората, во голема мера се придонесе 
да се подигне на повисоко рамниште и во извесна смисла да се определи нацио-
налниот идентитет на Македонците од сите делови на Македонија, во дијаспора-
та, без разлика од кој дел на Македонија се, и со какви патни исправи се дојдени 
во новите средини.

Преку МПЦ, преку членување во тие духовни домови, добиваат документи што 
сведочат дека се Македонци, а со тоа стекнуваат право да избираат и да бидат из-
брани во црковно-општинските тела. Така, тие добиваат крштеници, венчаници, 
посмртници и други документи кои се официјални и законски пред тамошната 
администрација.
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МПЦ-ОА, под водството на поглаварот господин господин Стефан, преку свои-
те епархии: Американско-канадско-македонската епархија, Австралиско-ново-
зеландската епархија, Австралиско-сиднејската епархија и Европската епархија 
ги штити, ги организира и ги афирмира сите македонски црковно-патриотски ин-
тереси и потреби, овозможувајќи им на македонските доселеници од сите делови 
на Македонија да ја чувствуваат националната и црковната слобода. Епархиите 
обезбедуваат услови за сè поголема афирмација на целокупното културно на-
следство и напредокот на македонскиот народ. 

Денес поглаварот на Македонската православна црква – Охридска архиепис-
копија, господин господин Стефан, кој има титула архиепископ охридски и ма-
кедонски, е петти по ред. Првиот поглавар беше господин господин Доситеј, кој, 
пред сè, има големи заслуги за духовното, националното и црковното живеење 
на Македонците. Тој ја возобнови Македонската православна црква и од него по-
чна сè. Вториот поглавар беше господин господин Ангелариј, третиот поглавар 
господин господин Гаврил го направи првиот македонски превод на Библијата, 
а четвртиот поглавар беше господин господин Михаил. Петтиот поглавар на Ма-
кедонската православна црква е денешниот архиепископ охридски и македонски 
господин господин Стефан.

Тој е роден на 1 мај 1955 година, во село Добрушево – Битолско, како Стојан 
Велјановски, во патријархално православно македонско семејство, како шеста 
рожба на неговите родители Тале и Стојанка.

Добрушево, родното место на архиепископот господин господин Стефан е би-
толско село сместено во југозападниот дел на Република Македонија и припаѓа во 
Општина Могила. Се наоѓа во срцето на Пелагонија, североисточно од Битола. На-
селението се занимава исклучително со земјоделска работа. Во селото има осум-
годишно основно училиште, пошта, амбуланта, ветеринарна станица, земјоделска 
задруга, дом на културата и селска црква „Христово вознесение“ а селска слава 
е Спасовден. Добрушево има фудбалски клуб ФК „Добрушево“, кој е основан во 
1948 година и кој опстојува и денес. Инаку, по повод 50-годишнината на овој фуд-
балски клуб излезе од печат пригодна монографија, на која рецензенти беа архие-
пископот господин господин Стефан и авторот на овие редови, Славе Катин. 

Карактеристично за ова село е тоа што во неговата околина се наоѓаат архео-
лошките локалитети: Ерековски Ливади - населба од римско време; Плочи - на-
селба од римско време и Селиште - некропола од средниот век. Селото Добру-
шево отсекогаш било едно од подобрите села, па и денес не го изгуби тој примат, 
туку напротив. Во него живеат повеќе од 600 жители и е единствено село што 
има и сопствен парк. Инфраструктурно селото е поврзано и со Прилеп и со Бито-
ла, со асфалтни патишта. Од Добрушево се иселиле голем број луѓе во минатото, 
посебно во текот на 60-тите години на минатиот век. Најголем број се населиле 
во Австралија, во градовите Мелбурн и Сиднеј, во Соединетите Американски Др-
жави, во Њу Џерси, Канада во Торонто, Германија во Минхен и Франкфурт, во 
Шведска во Малме и Гетеборг. Селото Добрушево кое е познато и како попско 
село, изнедрило околу 20 свештеници, меѓу нив и Стојан Велјановски, архиепис-
копот господин господин Стефан, поглавар на Македонската православна црква 
- Охридска архиепископија.

По завршувањето на основното училиште, есента 1969 година се запишал во 
Македонската православна богословија „Свети Климент Охридски“ во Драчево 
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- Скопје, која со успех ја завршил во 1974 година. Потоа се запишал на Белград-
скиот православен факултет. 

По дипломирањето на Факултетот, во 1979 година, Светиот архијерејски синод 
на Македонската православна црква го поставил за професор во Македонската 
православна богословија „Свети Климент Охридски“ во Драчево - Скопје, а веќе 
идната година бил испратен на постдипломски студии на Екуменско-патролош-ки-
от институт „Св. Николај“ во Бари-Италија, на кој магистрирал во 1982 година. 

По враќањето од Италија бил поставен за предавач на Православниот бо-
гословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје, по предметите Свето 
писмо на Стариот завет и Патрологија, должност од која е избран за архијереј на 
Македонската православна црква. 

Инаку, архиепископот господин господин Стефан беше замонашен на 3 јули 
1986 година во манастирот „Свети Наум Охридски-Чудотворец“ во Охрид, а хиро-
тонисан за епископ на 12 јули 1986 година во храмот „Свети Димитриј“ во Скопје 
како митрополит злетовско-струмички, а кратко потоа бил именуван за митропо-
лит на Брегалничката епархија. 

Во наредните години тој работел како професор на Православниот бого-
словски факултет во Скопје, бил главен уредник на весникот „Црковен живот“ и 
ја вршел функцијата ректор на Македонската православна богословија „Свети 
Климент Охридски“ во Драчево – Скопје во периодот од 1991 до 1999 година, а 
бил и портпарол на Светиот архијерејски синод.

На Црковно-народниот собор, одржан на 9 октомври 1999 година, во Собор-
ниот храм на древната Охридска архиепископија „Света Софија“ во Охрид, беше 
избран, а на 10 октомври 1999 година востоличен како петти поглавар на МПЦ 
и оттогаш тој ја извршува должноста архиепископ охридски и македонски, а ис-
товремено е и надлежен архијереј на Скопската православна епархија. И покрај 
44-годишната возраст на господин господин Стефан, Македонската православна 
црква – Охридска архиепископија, ја вложи довербата во неговата интелектуална 
и морална зрелост.

Оваа 2017 година, на 17 јули ќе се одбележи 47-годишнината од возобнову-
вањето на автокефалноста на Македонската православна црква, период во кој 
таа се соочи со бројни последици. Во врска со тоа архиепископот господин госпо-
дин Стефан вели: „Возобновената автокефалност на Охридската архиепископија 
е темелот на Македонската православна црква. Како резултат на возобновената 
автокефалност се отворија Богословијата и Богословскиот факултет, се обнови 
монаштвото, се изградија и се градат нови, а се обновија и се обновуваат старите 
цркви и манастири. Исто така се отворија македонски цркви и манастири ширум 
светот: во Австралија, Соединетите Американски Држави, Канада, Европската 
Унија... На оваа и на ваква црква, има на што да се радуваат и апостолот Павле и 
Македонката Лидија, и светите Климент и Наум, и Прличев и Теодосиј, и Натанаил 
и Мисирков, а таа е таква по нивните далекусежни визионерства, несебични за-
ложби и како дар од небото. Паметиме какви беа, и тоа со децении и столетија, а 
знаеме какви се сега, и Плаошник и свети Наум, и Бигорски и Рајчица, и Вељуса и 
Водоча, и Зрзе и Осоговски, и Марков и Лесново, и многу, многу други. Но, неспо-
редливо најважна од сите градби е онаа изѕидана во душите на овој македонски 
народ“ вели поглаварот на Македонската православна црква - Охридска архие-
пископија, г.г. Стефанн.
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МИТРОПОЛИТОТ МЕТОДИЈ 
НАДЛЕЖЕН АРХИЈЕРЕЈ ВО САД И КАНАДА

Американско-канадско-македонската епархија е една од трите задгранични 
епархии на Македонската православна црква. Таа е формирана на Третиот црков-
но-народен собор одржан во Охрид од 16 до 18 август 1967 година. Првиот нејзин 
епархиски архијереј митрополитот господин Кирил ја управуваше Епархијата од 
1967 до 1987 година. Од 1987 до април 1989 година, митрополитот Стефан ја но-
сеше титулата американско-канадски, од 1989 до 1992 година, епархијата ја ад-
министрираше архиепископот охридски и македонски господин господин Гаврил, 
а потоа Епархијата беше под административна надлежност на Светиот синод на 
МПЦ. Архиепископот господин господин Михаил го презеде администрирањето 
на Епархијата од 1993 до 1999 година, архиепископот Стефан од 1999 до 2006 
година, а митрополитот Американско-канадски господин Методиј (Златанов) ја 
управува Епархијата од 2006 година до денес.

Оваа задгранична епархијата има 30 свештенослужители, 30 цркви и два ма-
настира. Секоја година, почнувајќи од 1975 година организира црковно-народен 
собир на Денот на трудот во САД (првиот викенд во септември), на кој учеству-
ваат сите цркви и манастири од Епархијата, како и илјадници Македонци од сите 
делови на Македонија кои живеат во САД и Канада.

Сегашниот надлежен архијереј на Американско-канадската епархија митропо-
литот господин Методиј беше интронизиран во соборниот епархиски храм „Све-
ти Климент Охридски” во Торонто на 4 септември 2006 година. Чинот на восто-
личувањето го изврши поглаварот на Македонската православна црква, неговото 
блаженство, архиепископот охридски и македонски господин господин Стефан, 
кој началствуваше со светата архијерејска литургија, во сослужение на митропо-
литот брегалнички господин Агатангел, митрополитот европски господин Пимен, 
свештенослужителите на Американско-канадската епархија, како и свештеници од 
сестринските православни цркви – Грузиската и Романската православна црква.

На свеченостите по тој повод присуствуваа претставници на сите македонски 
православни цркви од Епархијата, на македонските дипломатско-конзуларни 
претставништва од САД и Канада, како и многуилјаден македонски православен 
народ од северноамериканскиот континент.

На интронизацијата за митрополит на Американско-канадската епархија на 
Македонската православна црква, владиката Методиј, меѓу другото рече:

„Како икона на живиот Бог, епископот е оној кој го упатува и духовно раководи 
со свештенството, ѓаконството, монаштвото и сиот Божји народ, со соборот на 
светите, со Црквата, безбедно приведувајќи го стадото кон првообразот кој е Гос-
под Исус Христос. Бидејќи, според православната теологија на иконата, почитта 
што му ја оддаваме на образот се однесува на првообразот.

Добриот пастир е оној кој во името Христово и со силата на Светиот Дух 
дејствува во Црквата. Тој ги изведува словесните овци од заблудите на овој свет, 
од власта на гревот и злобата. Неговиот глас, кого луѓето го познаваат, е гласот 
на Христовите спасителни заповеди. Тие имаат подеднаква енергија и за оној што 
ги слуша за прв пат и за оној што е длабоко вкоренет во нив. Гласот на еписко-
пот, гласот на добриот пастир е оној што постојано повикува кон заедницата со 
 Спасителот. 
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Тоа е глас патоводител нераскинливо врзан за личноста на Синот Божји како 
врата кон спасението. Тој што не влегува низ таа врата во словесното трло, во 
Црквата, Бог го одрекува како пастир. Духовниот авторитет, пак, на добриот 
пастир се темели на неговото христоподобно смирение, трпение и љубов во гри-
жата за секој член на словесното стадо. Никој не треба да заталка, никој не треба 
да погине, заради милоста Божја и трудот на оној кој е поставен да надгледува и 
да бдее над спасението на поверените човечки души, а токму тоа значи името 
епископ. Ако помислиме што сè сме направиле и што сè не сме направиле, а што 
сме можеле; ако погледнеме нанапред и ако размислиме што можеме да сториме, 
мислата нека ни е единствена како што е единствен и одговорот: Она што ќе 
го преобразиме низ литургискиот подвиг во кој сообразно себеси на Бога ќе му се 
принесеме, како жртва, тоа ќе остане”, меѓу другото, рече митрополитот Методиј.

Митрополитот Методиј е роден во Берово на 24 август 1963 година. Некол-
ку месеци подоцна семејството се враќа во Скопје откако состојбата во градот 
е релативно нормализирана по катастрофалниот земјотрес. Основното и сред-
ното образование ги завршува во Скопје. Потоа најпрвин две години студира на 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески”, на Катедрата за општа и компаративна 
книжевност, а потоа ги напушта овие студии и се запишува на православниот Бо-
гословски факултет „Свети Климент Охридски” во Скопје.

Првите плодови од неговото целосно свртување кон Бога тој ги реализира во 
рамките на дејствувањето на интермедијалната група „Апореа” (една од маркант-
ните уметнички движења во осумдесеттите години на дваесеттиот век). Подоцна 
оваа уметничка група го менува името во „Анастасија”, и како нејзин интегрален 
дел произлегува популарната музичка група со истото име.

Заедничките проекти и настапи по балканските културни метрополи, како и 
ревносната работа во развивањето на личниот уметнички израз го трасираат 
патот на отец Методиј сè подлабоко во сферите на литургиската уметност и ли-
тургискиот живот. Оттогаш своите христијански искуства тој ги преточува и низ 
циклуси поезија и низ ликовни настапи.

Од почетокот на септември 1995 година, од основањето на машката монашка 
заедница во Струмичката епархија, најпрвин во манастирот „Света Богородица 
Елеуса” - Вељуса, а подоцна во „Свети Леонтиј” - Водоча, го започнува својот мо-
нашки живот. Во 1996 година е ракоположен за јеромонах и по неколку месеци, 
на празникот на Светите петнаесет тивериополски свештеномаченици, за игумен 
на манастирот „Свети Илија” во Струмица.

Во почетокот на 1998 година дипломира на Богословскиот факултет во Скопје. 
Набргу потоа ги запишува постдипломските студии на Катедрата за македонска 
книжевност и работи како професор и заменик-ректор во Македонската право-
славна богословија „Свети Климент Охридски” во Скопје. 

Во 2004 година е произведен во чин архимандрит, а следната 2005 година е 
хиротонисан за епископ Велички. Во март 2006 година ја брани магистерската 
теза под наслов „Кочо Рацин и богомилите (исчитување на традициите)” со што 
се стекнува со титулата магистер по филолошки науки. Истата година е назначен, 
најпрвин за администратор, а потоа и за надлежен митрополит на Епархијата, чие 
седиште денес е во „Света Богородица” во Детроит.

Член е на Друштвото на писателите на Македонија и на Здужението на но-
винарите на Македонија. Автор е на два зборника есеи, осум збирки поезија и 
поголем број дела со религиозен карактер, како и автор е на текстови и студии 
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објавувани во списанија и зборници, публикации од симпозиуми, како и во елек-
тронските медиуми кај нас и во странство.

Покрај тоа беше главен и одговорен уредник и на списанието „Православен 
пат”, гласило на Скопската епархија. Член е на редакциите на списанието „Пор-
тал”, рецензент е на списанието „Православен Благовесник” на студентите од Бо-
гословскиот факултет и соработник во списанието „Премин” и во електронското 
гласило „Премин – Портал”.

Учесник е во неколку меѓународни проекти и експертски комисии за истражу-
вања врзани за религиозните права и слободи на човекот во демократските 
општества, веронауката во образованието, историјата на македонската култура 
и црковната книжевност.

Денес, седиштето на Американско-канадско-македонската епархија е во Де-
троит. Тој е велеград на езерото Ири - една од петте метрополи во Соединетите 
Американски Држави и седиште на ав то мо бил ски те компании, кој е формиран 
во 1796 година од Французите. Исто така, Детроит е еден од поголемите центри 
на афроамериканското население, како и значаен културен, административен и 
спортски центар на тие аме ри кан ски простори. 

Во исто време Детроит е средиштето на најбројната македонска колонија во 
Соединетите Американски Држави, во која се доселиле првите печалбари од 
егејскиот дел на Македонија уште при крајот на XIX век. Денес, во него живеат 
четириесетина илјади Македонци, претежно од Тетовско, Преспанско и Битолско. 
Во Детроит е формирана Македонска православна црква „Раѓање на Пресвета 
Богоридица” уште на 14 јануари 1975 година во Ворен, дел од  Детроит. 

Денес е изградена нова црква во Стерлинг Хаитц, која претставува соборен 
храм и најголем објект на МПЦ во САД. До храмот се изградени големи сали и 
други простории што претставуваат убав македонски архитектонски комплекс. 
Местото е осветено на 25 септември 1995 година, а на 21 септември 1998 година 
е поставен камен-темелникот. Новиот објект на црквата „Раѓање на Света Бого-
родица”, поточно салата, е осветена од архиепископот на Македонската право-
славна црква-Охридска архиепископија г.г. Стефан и митрополитот г. Кирил е 
осветена на 21 септември 2002 година.

Во Детроит, покрај МПЦ „Света Богородица”, постои и Македонската право-
славна црква „Свети Ѓорѓи Кратовски”. Оваа црква е основана на 19 декември 
1993 година. Првата богослужба е одржана во една Либанска православна црква 
која привремено се користеше и за одржување на други црковни активности во 
одреден период.. Потоа во 1995 година е купена куќа која е пренаменета во црк-
ва, која на 27 август 1996 година е осветена од архиепископот на МПЦ г.г. Михаил. 
Целосно осветување на црквата е извршено на 8 септември 1998 година, исто 
така, од архиепископот на Македонската православна црква-Охридска архиепис-
копија господин господин. Михаил.

Црквата „Свети Ѓорѓи Кратовски”, е адаптирана во македонски православен 
храм со приспособен олтар. Храмот собира стотина верници, а во подрумските 
простории е адаптирана мала сала за црковни и други потреби.

Македонските православни цркви „Раѓање на Пресвета Богородица” каде што 
е седиштето на Епархијата и црквата „Свети Ѓорѓи Кратовски” претставуваат ма-
кедонски центри на идните македонски генерации.
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40 - ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ 
НА ЕПАРХИЈАTA ВО САД И КАНАДА

Со право може да се каже дека македонските православни цркви во САД и 
Канада се духовни, национални, културно-просветни, фолклорни, литературни и 
спортски центри. Таму се слуша словото Божјо, а со тоа се продолжува векот на 
македонскиот збор. Таму работат црковни хорови, етнички фолклорни групи и 
секции кои со презентацијата и афирмацијата на богатиот македонски фолклор 
се вистински амбасадори на културата. Во исто време, црквите се место за соби-
рање и другарување на младите македонски генерации.

Денес македонските доселеници во Канада и САД со гордост ја истакнуваат 
својата национална и културна македонска припадност. Уште повеќе благода-
рение на мултикултурната политика, тие со голем ентузијазам и полет ги негу-
ваат своите народни традиции; го презентираат својот богат фолклор, потоа на 
прослави, фестивали и на други места, ги пеат своите народни песни и ги игра-
ат убавите македонски ора. Всушност, Македонците на северно-американскиот 
континент го афирмираат македонското име, културно-историското минато и се-
гашноста на родниот дедовски крај.

Тоа е особено изразено преку животот и активностите на триесетина македон-
ски православни цркви во САД и Канада. Тие се дел и под јурисдикција на Маке-
донската православна црква – Охридска архиепископија. Затоа, МПЦ се грижела 
и се грижи за единство меѓу македонските христијани во светот.

Така, една од одредбите на Црковно-народниот собор што се одржа во Охрид 
од 17 до 19 јули 1967 година, кога беше прогласена автокефалноста на Македон-
ската православна црква во лицето на Охридската архиепископија, беше донесе-
на и одлуката на Светиот архијерејски синод да се формира Американско-канад-
ско-австралиско-македонска епархија.

Според делото „Македонците во САД и во Канада” од авторот на овие редо-
ви, оваа значајна црковна институција, од почетокот до денес, меѓу другото, има 
за цел да ги продлабочува врските и да ја јакне љубовта, верата и надежта меѓу 
македонските иселеници во прекуокеанските земји со татковината и со Црква-
та, како и да биде мост за подобро запознавање и зближување на Македонија со 
земјите каде што живеат тие. Во почетокот Епархијата беше заедничка за САД, 
Канада и Австралија. Подоцна, се одлучи за Австралија да се формира посебна 
Австралиско-македонската епархија, а денес една како Австралиско-новозе-
ландско-македонската епархија, од која се оддели како посебна институција и 
Австралиско-сиднејска епархија, исто така се формира и Европската епархија. 

Според одлуката на Синодот на Македонската православна црква-Охридска 
архиепископија, за прв архијереј на целата Епархија беше избран тогашниот ви-
карен епископ тивериополски, господин Кирил, кој на 10 август 1969 година беше 
интронизиран како нејзин надлежен епархиски архијереј. Чинот на интрониза-
цијата беше извршен во најголемата македонска иселеничка колонија и црков-
но-културен центар на Македонците од сите делови на Македонија - Торонто, од 
страна на тогашниот дебарско-кичевски митрополит господин Методиј. Во служ-
бата на интронизацијата учествуваа свештени лица, а во присуство на голем број 
Македонци од сите македонски колонии од Канада и САД, бројни гости и офи-
цијални личности на македонските организации и асоцијации, како и претставни-
ци на канадската влада и на медиумите. 
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На 4 октомври 1969 година, во просториите на МПЦ „Свети Климент Охрид-
ски” во Торонто, со учество на бројни делегати и гости за првпат е формирано 
Епархиско собрание, како највисоко тело на оваа Епархија. Потоа се избраа: ве-
рификациона комисија, записничар, потпретседател, како и Епархиски управен 
одбор, Епархиски црковно-судски совет и Епархиски црковно-просветен совет  

По дванаесет години, Американско-канадско-македонската црковна епархија 
беше официјално регистрирана пред американските власти на државата Њујорк. 
Тој чин претставува историски момент за македонските иселеници и еден од 
најзначајните настани во постоењето, животот и дејноста на Македонската пра-
вославна црква-Охридска архиепископија на северноамериканскиот континент. 
Регистрирањето на ова високо управно тело на МПЦ во САД и во Канада, имаше 
силен одраз во натамошната афирмација на македонското име и духовните вред-
ности на македонските доселеници во новите средини.

Останува во аналите како светол датум 12 септември 1981 година за Маке-
донците во САД и Канада. На тој ден во МПЦ „Свети Димитрија” во Рочестер, во 
државата Њујорк, митрополитот г. Кирил ги потпиша документите и го означи за-
конското регистрирање на Епархијата во присуство на видни личности од маке-
донските заедници, свештени лица и пред американски адвокат.

Имено, по одржувањето на молитвата во храмот „Свети Димитрија”, во хоте-
лот „Американа”, во кој се наоѓаше канцеларијата на адвокатот, со потписите на 
архијерејот и архијерејскиот заменик, првпат надвор од границите на Македонија 
се озакони и се призна епархија на Македонската православна црква. Во тој пе-
риод, Епархијата ја сочинуваа околу 15 црковни општини со десетина парохиски 
свештеници. Со тоа Епархијата стана и нераскинлив дел на мајката Светиклимен-
това црква во Македонија.

Веста за регистрирањето на Епархијата брзо се разгласи преку средствата за 
јавно информирање на македонските, во американските и канадските медиуми. 
Меѓутоа, посебно внимание на овој настан посвети њујоршкиот дневен весник 
„Тајмс Јунион”, на чии страници беше објавено законското регистрирање на Епар-
хијата, постоењето на Македонската православна црква – Охридска архиеписко-
пија и на македонската нација во целина.

Една од најважните активности на Американско-канадската епархија е Црков-
но-народниот собир, кој се одржува секоја година од 1975 година. Првиот собир 
се одржа во Торонто во 1976 година. Во оваа Епархија до денес се отворени вра-
тите на 30 цркви и два манастира, во кои служат 30 македонски свештенослужи-
тели и еден надлежен архијереј.

Идејата за одржување на црковно-народните собири на македонските досе-
леници коишто живеат во САД и во Канада, произлезе од македонската етничка 
заедница во Гери, Индијана, поточно од црквата „Свети Петар и Павле”. Идејата 
беше прифатена од членството на црквата, а потоа и од другите македонски пра-
вославни цркви. 

Така, на 19 и 20 мај 1975 годинаво црквата „Успение на пресвета Богородица”, 
во Колумбос, Охајо се одржа средба на која беше договорено секоја година да 
се одржува црковно-народен собир во разни места, односно градови во Северна 
Америка, каде што има македонски православни цркви. 

Основната цел на овој собир треба да биде зацврстувањето на единството на 
Македонците иселеници, како и јакнење и унапредување на дејноста на Епар-
хијата. Се одлучи Собирот да се одржува секоја прва сабота и недела во септем-
ври во деновите на празникот „Ден на работникот” и да трае два дена.



60 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

Првиот црковно-народен собир на Американско-канадската македонска пра-
вославна епархија се одржа во Торонто, во 1975 година. Досега организатор, од-
носно домаќин на собирите неколку пати биле македонските цркви во Торонто, 
Колумбос, Хамилтон, Гери, Детроит, Пасаик, Чикаго, Бафало, Виндзор, Сиракуз, 
Мисисага и Кливленд.

Во рамките на собирот се состанува Епархиското собрание и се одржува 
централниот собир. Одржувањето на црковно-народниот собир придонесува за 
афирмација на националните и културните вредности на Македонците - доселе-
ници во САД и Канада. За време на манифестацијата се одржуваат претстави од 
најразличен карактер: спортски, музички, културни.

Првата вечер е посветена на Епархиското собрание, на кое се расправа за сос-
тојбите приликите и прашањата врзани со црковно-духовното живеење на маке-
донските доселеници. Втората вечер, (саботата), пак, е посветена на фолклорот. 
Тогаш настапуваат културно-уметнички друштва, играорни групи и фолклорни 
секции од сите македонски православни цркви и манастири и црковни општини. 
Фолклористите настапуваат ревијално, без натпреварувачки карактер.

Третиот ден (неделата) е посветена на духовното и спортското живеење. Имено, 
предпладне се одржува заедничка богослужба, на која чиноначалствува македон-
ски владика во сослужение на сите македонски свештеници од Епархијата. Во текот 
на денот се одржуваат фудбалските натпреварувања кои имаат натпреварувачки 
карактер. Тогаш доаѓаат до израз младите македонски генерации, кои во текот на 
Собирот покажуваат голема активност, ангажираност и заедничко живеење. Наве-
чер се одржува заеднички, семакедонски банкет, со што завршува Собирот.

Инаку, митрополитот Кирил, чие свештено име му е Никола Поповски беше прв 
надлежен архијереј на новоформираната Американско -канадско-австралиска 
епархија, подоцна Американско - канадска епархија од 1967 до 1987 година. Од 
1987 до април 1989 година митрополитот Стефан беше надлежен за Епархијата. 

Од април 1989 до 1992 година, пак, Епархијата ја администрираше архиеписко-
пот Гаврил, а потоа Епархијата беше под административна надлежност на Синодот. 
Архиепископот Михаил го презеде администрирањето на оваа Епархија од 1993 
до 1999 година, а архиепископот Стефан беше надлежен од 1999 до 2006 година.

Митрополитот американско-канадски Методиј, пак, чие мирјанско име му е 
Методиј Златанов ја презеде надлежноста на епархија во 2006 година и на чело 
на оваа Епархија е и денес, со седиште во Детроит.

Јубилејниот 40. црковно-народен собир на Американско-канадско-македон-
ската епархија се одржа во црквата „Успение на пресвета Богородица” во Детро-
ит, Мичиген, на кој земаа учество сите македонски православни цркви од Сое-
динетите Американски Држави и Канада. Присуството на Македонците од сите 
делови на Македонија беше на високо ниво. 

Исто така, и 41. Црковно-народен собир кој се одржа во Њу Џерси, а на кој 
домаќин беше македонската православна црква „Свети Кирил и Методиј” беше 
еден од значајните што се одржаа на северноамериканскиот континент. И на овој 
собир имаше бројни настани кои ќе бидат запишани во историскиот развој на 
Американско-канадско-македонската епархија.

Собирот на Американско-канадска епархија за 2017 година се одлучи да се 
одржи во Торонто, а домаќин да биде првата македонска православна црква во 
Канада, катедралниот храм „Свети Климент Охридски”. 
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КИРИЛ СТОЈАНОВСКИ И АТАНАС ПОПОВ 
ПРВИТЕ МИСИОНЕРИ ВО КАНАДА

Катедралниот храм „Свет Климент Охридски” во Торонто е прва македонска 
православна црква изградена во Канада и е дело претежно на Македонци од 
егејскиот дел на Македонија. Имено, по Втората светска војна и пред тоа, најголе-
миот број Македонци во Канада беа од Беломорска Македонија доселени, глав-
но, во провинцијата Онтарио.

Ова прво македонско светилиште во Канада, што им служи на сите православ-
ни македонски христијани, е изградено со силен жар, напор, ентузијазам, патри-
отски дух и љубов кон Бога и кон родната Македонија. 

Вистината за создавањето на оваа македонска православна општина и град-
бата на црковниот храм „Свети Климент Охридски-Чудотворец” наиде на отпор 
кај непријателите. Оваа акција беше нарекувана антигрчка, антисрпска и антибу-
гарска, дури имаше обиди да се нарече и како антирелигиозна. Меѓутоа, правед-
носта и Божјата волја победи и црквата се изгради.

Значајни датуми за духовното живеење на Македонците во Торонто се секако, 
Илинденски пикник што Националната организација „Обединети Македонци” го 
одржа на 29 јули 1962 година, кога се одлучи да се формира црковна општина, 
како и 7 август 1962 година кога се донесе одлука за изградба на храм што ќе го 
носи името „Свети Климент Охридски”, што ќе ги потсетува на древниот Охрид..

 На тие свечености, покрај големиот број посетители присуствуваше и тогаш-
ниот злетовско-струмички епископ, митрополитот Наум, кој на 12 август истата 
година, за првпат изврши богослужба на македонски мајчин јазик и прво кршта-
вање. Потоа, на 5 април 1964 година беше поставен камен-темелникот на црк-
вата, а на 18 април 1965 година беа предадени клучевите на новата Македонска 
православна црква „Свети Климент Охридски”, кога првиот архиепископ охрид-
ски и македонски господин господин Доситеј, во сослужение со митрополитот 
господин Кирил го изврши чинот на осветувањето.

На сите овие свечености беше присутен и сослужуваше свештеникот Кирил 
Стојановски. Тој беше првиот свештенослужител во Канада кој започна да ги 
држи службите на македонски народен јазик, разбирлив за Македонците од сите 
делови на етничка Македонија. Со тоа се потврди вистината за ова прво македон-
ско светилиште од Бога да биде благословено на тие демократски канадски прос-
тори, со цел да не се заборават спомените од македонскиот Ерусалим – Охрид, 
древниот град на свети Климент Охридски – Чудотворецот. 

Свештеникот Кирил Стојановски како пастир на македонската православна 
црква „Свети Климент Охридски” во Торонто цело време беше со својот маке-
донски народ, кој се радуваше со крштевките и венчавките на тоа Свето место, 
а тагуваше и се молеше за покој на душите. Со благослов на Мајката црква и на 
Светиот архијерејски синод на МПЦ, свештеникот Стојановски две години беше 
свештенослужител во Торонто.

Инаку, свештеникот Кирил Стојановски е роден на 29 април 1904 година во 
Прилеп и потекнува од македонско православно семејство. Богословско учи-
лиште завршил во Битола, во првата генерација во 1925 година. По завршување-
то на богословијата бил ракоположен во свештеник и потоа отишол на служба, 
прво, во Прилеп, а потоа во Скопје, каде и останува до крајот на животот.
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Во текот на бурните времиња меѓу двете светски војни како свештенослужи-
тел бил во натрапничките Српската и Бугарската црква. При крајот на ослободи-
телната војна се вклучил во помагањето на народноослободителното движење и 
заедно со други свештеници станал еден од членовите на Народноослободител-
ниот одбор на Скопје. Подоцна се повлекува и се одава на црковното и на црков-
ните работи.

Заедно со свештениците Методиј Гогов (подоцна архиепископ на МПЦ гос-
подин господин Михаил) и Никола Апостолски, свештеникот Кирил Стојановски 
беше во Иницијативниот одбор, кој ја форсираше линијата за обова на Македон-
ската автокефална црква, на што остана до возобновувањето на Охридската ар-
хиепископија во лицето на Македонската православна црква. 

Поради неговата исправност кон македонското дело и кон Македонската све-
та православна црква, во 1962 година, заедно со тогашниот злетовско-струмички 
епископ, митрополитот господин Наум беше првиот црковно-национален миси-
онер во Торонто, кога на 12 август истата година за првпат беше извршена бого-
служба на македонски јазик и прво крштавање. Тоа беше настан што остана во 
сеќавање и со големи букви е запишан во историјата на црквата „Свети Климент 
Охридски” во Торонто. 

Протојерејот Кирил Стојановски е прв парох во црквата „Свети Климент Ох-
ридски”. Тој остана времено во оваа црква до 1965 година, кога беше заменет со 
свештеникот Атанас Попов. Во текот на неговото свештенослужување е освете-
на црквата и се преземени бројни активности што претставуваат основа за ната-
мошно црковно, културно-просветно, национално, духовно и друго живеење на 
Македонците од сите делови на разделена Македонија, кои вложија и време и 
пари и труд во македонскиот храм „Свети Климент Охридски” во Торонто. Втор 
свештеник во оваа црквата беше протаставрофорот Атанас Попов. 

Тој е роден во 1908 година во селото Горно Дупени, во Преспа и потекнува-
ше од богато селско семејство. Богословија завршил во Битола во 1929 година и 
бил еден од првите македонски свештеници. По ракоположувањето за свештеник 
шест години бил на работа во парохијата во Кичево, а потоа се вратил во Битола, 
каде бил свештеник во бројни македонски православни цркви.

Свештеникот Атанас Попов, бил еден од поистакнатите свештеници на МПЦ. 
Тој бил еден од поборниците за автокефалноста на Македонската православна 
црква. Бил член на разни црковни органи и во раководството на Здружението на 
свештениците во Република Македонија. Учествувал на повеќе црковно-народни 
собори каде се поставени темелите на обновената Охридска архиепископија во 
лицето на Македонската православна црква.

За редовен парохиски свештеник во црквата „Свети Климент Охридски” бил 
назначен уште во 1964 година и останал до 1972 година, кога се вратил во Битола, 
а на негово место дошол свештеникот Михаил Теохарев од Берово.

Во текот на повеќегодишниот период во Канада, протаставрофот Атанас По-
пов како парохиски свештеник постигнал завидни резултати. Со неговиот добар 
однос со луѓето, со неговата мудрост, интелектуалност и духовност, оставил убав 
впечаток и како свештеник и како човек - македонски мисионер. 

Свештеникот Атанас Попов кој беше добар пријател на авторот на овие редови 
Славе Катин, беше иницијатор за покренување на списанието „Духовна искра”. 
Тој беше еден од организаторите на бројни манифестации од различен карактер 
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што значеа афирмација на Македонците во Канада и Соединетите Американски 
Држави. Почина во Битола во 1991 година, но неговото име и дело оставија дла-
боки траги во историскиот развој на Македонската православна црква-Охридска 
архиепископија и кај Македонците во Канада и САД.

Исто така, треба да се потенцира дека свештенослужителите на македонски-
те православни цркви во Канада во изминатите педесетина години имаат голем 
придонес и заслуги, бидејќи тие се столбовите на духовно-црковното живеење и 
на националното, културното и просветно поле во македонските заедници.

Меѓу бројните свештеници, треба да се споменат: Михаил Теохарев, Бран-
ко Пачемски, Драги Костадиновски, Илија Димитриевски, Илчо Миовски, Јован 
Босеовски, Дане Илиевски, Борис Поповски, Митко Поповски, како и сегашните 
свештеници: Илија Донев, Илија Димитриевски, Трајко Босеовски, Благе Дими-
триевски, д-р Александар Мустеников, Гоце Деспотовски, Ангел Станчев и Кон-
стантин Митровски. Сите тие како парохиски свештеници се продолжувачи и 
бранители на верата во Бога и во исто време зачувувачи и афирматори на Маке-
донците во дијаспората, на Македонската православна црква, на македонската 
вистина и на Македонија.

Сите македонски свештеници имаат мисионерска улога во македонските пра-
вославни цркви во САД и Канада, кои се најзначајните и најмасовните собира-
лишта на Македонците од сите делови на Македонија. Во тие македонски храмо-
ви, покрај богослужбата, слободно се слуша македонскиот збор, мајчиниот јазик 
донесен од стариот крај. Притоа, македонските православни цркви опстојуваат 
како несоборлива вистина, 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 во САД и Канада.

Инаку, во САД прв црковен храм е македонската православна црква „Свети 
Петар и Павле” изградена во Гери, градот кој е сместен на триесеттина километри 
од метрополата Чикаго, во државата Илиноис.Таа е прва македонска православ-
на црква во САД, и воопшто на северноамериканскиот континент. Црквата „Свети 
Петар и Павле” е една од најзначајните и најпознатите цркви и културно-просвет-
ни институции на Македонците во Северна Америка и пошироко.

Таа е прва црква на Македонците во САД, која е под јурисдикција на Македон-
ската православна црква. Иницијативата за формирање на првиот македонски 
црковно-народен и духовен храм беше поттикната од група Македонци во сеп-
тември 1960 година.

Во 1961 година црковната општина е регистрирана од Македонската митропо-
лија во Скопје, кога е побарано да биде испратен свештеник. Но таму бил свеште-
никот Спиро Танасковски од Битола кој за првпат за православните доселеници от-
служи богослужба на македонски мајчин јазик во една Сириска православна црква.

Камен-темелникот на идниот македонски храм е поставен на 14 октомври 
1962 година а е осветен на 14 јули 1963 година од поглаварот на Македонската 
православна црква-Охридска архиепископија, архиепископот господин господин 
Доситеј во сослужение со свештенослужителите Климе Малевски, Кирил Стоја-
новски и Спиро Танасковски, а во присуство на голем број Македонци од сите 
делови на Македонија.. Денес овој црковно-национален храм е центар за голем 
број Македонци од сите делови на етничка Македонија кои претставуваат мост 
на соработка меѓу Соединетите Американски Држави и Македонија.



64 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

ИЛИЈА ДОНЕВ 
ДУХОВНИК НА МАКЕДОНСКАТА РЕЛИГИЈА

Кога се пишува за македонските православни цркви и црковни општини во 
Канада, неодминливо е да се вгради името и делото на прота-ставрофор Илија 
Донев во севкупното црковно-национално и духовно живеење. Тој, речиси двае-
сеттина години е парохиски свештеник, најпрвин, во Мисисага, а потоа во То-
ронто. Илија Донев бил професор и ректор на Средното богословско училиште 
„Свети Климент Охридски“ во Скопје. Најголемиот акцент во неговата работа во 
Канада е мисионерската дејност. Тој бил уредник на билтените „Илинден“ и „Све-
тиклиментов збор“, како и на црковните веб-страници.

Прота-ставрофор Илија Донев е роден на 6 јуни 1953 година во селото Сир-
ково, Општина Росоман во винарскиот крај на Кавадарци. Тој е одрастен во ова 
убаво лозарско село заедно со неговите родители Боро и Цветанка Доневи. Ос-
новното осумгодишно образование го завршил во своето родно место, а потоа 
во 1968 година се запишала во Средното богословско училиште „Свети Климент 
Охридски“ во Скопје. Петокласната програма во Богословијата со успех ја завр-
шил во јуни 1973 година, а истата година во месец октомври школувањето го про-
должил на Богословскиот факултет при Српската православна црква во Белград. 
Со успех ги завршил богословските студии и дипломирал на 3 март 1978 година. 
Потоа, на 30 август 1981 година стапил во брак со Благица Гижаровска. Во нивни-
от брак се родилеа ќерката Цветанка и синот Никола.

Инаку, неговото родно место Сирково е убаво село во плодното Росоманско 
Поле и припаѓа на истата општина. Тоа се наоѓа на неколку километри десно од 
патот Росоман - Прилеп. Селото Сирково е најпознато по македонската право-
славна црква „Свети Ѓорѓи“. Таму има две цркви, и стара и нова црква „Свети Ѓорѓи“, 
која митрополитот повардарски Агатангел во сослужение на бројно свештенство 
од кавадаречкото и велешкото архијерејско намесништво го изврши чинот на ос-
ветување на оваа црква на 11 ноември 2007 година. На чинот на осветувањето 
присуствуваа голем број верници од Сирково и околните место. 

Работниот век на свештеникот Илија Донев започнал веднаш по завршу-
вањето на Богословскиот факултет, кога на 1 септември 1979 година со одлука 
на Светиот архијерејски синод на Македонската православна црква - Охридска 
архиепископија е поставен за професор во Средното богословско училиште во 
Скопје, а наскоро, покрај професорската должност, доверена му е и должноста 
заменик-ректор. Имено, со одлука и барање на Светиот архијерејски синод од 1 
септември 1987 година Илија Донев е назначен за ректор на Богословијата и таму 
останал до 11 ноември 1988 година. 

Неговата свештеничка должност започнала на 15 ноември 1981 година, кога 
во храмот „Свети Вознесение“ во Драчево, од блажено упокоениот архиепископ 
Ангелариј, е ракоположен во ѓаконски чин. На 16 ноември 1984 година, истиот 
архијереј, во манастирот „Успение на Пресвета Богородица“ во Матка кај Скопје, 
го ракоположи во свештенички чин. 

Во неговите биографски податоци е забележано дека на лично барање, со 
одлука на Светиот архијерејски синод бил разрешен од должноста професор во 
Богословијата и од 1 декември 1984 година бил поставен за парохиски свештеник 
при храмот „Света Петка“ во Скопје. Тука останал сè до 31 август 1987 година.
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Од 1 октомври 1988 година, на лично барање, а поради заминување на паро-
хиска должност во Американско-канадската-македонска православна епархија, 
бил разрешен од должноста ректор на Богословијата. Потоа, од 1 јануари 1989 
година, со одлука на тогашниот митрополит американско-канадски господин гос-
подин Стефан бил поставен за парохиски свештеник при Македонската право-
славна црква „Свети Илија“ во градот Мисисага, во Канада. 

Според историскиот развој на оваа македонска црковна општина во тој период 
црковната заедница во Мисисага штотуку била формирана. Било купено само ме-
стото, за кое се плаќало висок кредит кон банката, а било познато како „Македон-
ски парк“, каде во летните денови освен што се одржувале пикници, ништо друго 
не се случувало. Така приходите биле ограничени. Најголемото внимание било 
свртено околу одбележувањето на црковната слава, а која, пак, се поврзувала со 
прославата на националниот празник Илинден.  

За оваа состојба прота Илија Донев вели: „Бидејќи од поодамна во Торонто беше 
востановена традиција прославата на празникот Илинден да ја организира Орга-
низацијата „Обединети Македонци“, затоа прославата на црковната слава доаѓа-
ше во конфликт, или судир и расправија со Организацијата. Сето тоа создаваше 
непријатни ситуации па дури и конфликти, во смисла кому му припаѓа правото 
околу организирањето на Илинденскиот пикник. Така беше сè до 1995 година кога 
Неговото блаженство архиепископ охридски и македонски господин господин Миха-
ил го замоли да се смогнат сили црквата својот Илинденски пикник да го прославу-
ва една недела пред викендот кога традиционално Организацијата „Обединети 
Македонци“ го организира Илинденскиот пикник“, изјави прота Илија Донев. 

За одбележување е дека првата редовна света литургија во Македонската 
православна црква „Свети Пророк Илија“ била отслужена на 26 февруари 1989 
година, или во неделата на митарот и фарисејот. Претходно бил најмен трејлер 
(приколка) кој бил поставен на црковното место, и оспособен за извршување на 
свети богослужби. За поголемите празници, особено за Велигден, се изнајмувало 
затворен шатор и таму се извршувале светите богослужби. На првата богослужба 
одѕивот на луѓето бил навистина голем. Уште во тоа време во новиот град Миси-
сага (Mississauga), живееле голем број македонски фамилии. Сите тие очекувале 
да се изгради црква, бидејќи црквата „Свети Климент Охридски“ им била далеку. 
Веднаш по купувањето на првата приколка се решило да се изнајми друга при-
колка која ќе служи за кафе и дружење после богослужбите. 

Од 19 јануари 1990 година, поради избегнување на плаќање на киријата за 
приколките, светите богослужби се извршувале во привремено изградена барака 
на црковното место. Таа послужи сè до 14 мај 1997 година кога беше осветена 
купената нова црква. Купената нова  стара зграда во последните 10 години беше 
уметничка галерија, а претходно прва Римокатоличка црква „Свети Јосиф“, која 
била изградена во 1853 година, а осветена во 1856 година. 

Еден од тажните датуми на црквата „Свети Пророк Илија“ е, секако, 28 април 
2000 година, кога после вечерната богослужба на Велики петок, од неодговор-
ни лица, истата беше запалена и сосема уништена. Неопходно беше Црковниот 
управен одбор да се зафати со изградба на нова црква чии темели беа осветени 
на 9 септември 2002 година од господин господин Стефан, а во сослужение на 
митрополитот полошко-кумановски господин Кирил како и бројното свештенство 
од Торонто и околината. Новоизградената црква беше осветена на 12 мај 2006 
година од Неговото блаженство архиепископ охридски и македонски господин 
господин Стефан, а во сослужение на епископот Методиј. 
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Во целиот тој историски период на црквата „Свети Пророк Илија“ во Мисисага, 
прота Илија Донев беше централна личност кој помогна за судбината и иднина-
та на овој македонски црковно-национален храм. Затоа, на 2 август 1995 годи-
на, Неговото блаженство архиепископ охридски и македонски господин госпо-
дин Михаил, а воедно и администратор на Американско-канадската-македонска 
православна епархија, го одликува - унапреди во чин – протојереј. Во мај 1998 
година, пак, со одлука на Светиот архијерејски синод на МПЦ одликуван е во чин 
– протојереј - ставрофор.

Во мисионерската дејност на прота-ставрофор Илија Донев е забележано дека 
од 1 јануари 2000 година со одлука на Неговото блаженство господин господин 
Стефан поставен е за парохиски свештеник при Соборниот храм „Свети Климент 
Охридски“, во Торонто. Потоа, од 1 октомври 2004 година, а со одлука на госпо-
дин господин Стефан, поради успешно довршување на градбата на новата црква, 
поставен е за парохиски свештеник при Македонската православна црква „Свети 
Илија“ во Мисисага. 

За жал, на 8 ноември 2010 година неговата протопрезвитера Благица се пресе-
ли во вечниот живот. Иако трауматизиран поради нејзината прерана смрт, Илија 
Донев продолжи со ист жар и елан да ја извршува својата свештеничка должност. 

Така, од 1 ноември 2012 година со одлука на митрополитот господин Методиј, 
поради потребите на службата, повторно е поставен за парохиски свештеник при 
Соборниот храм „Свети Климент Охридски“ во Торонто, која должност ја извршу-
ва и денес. 

За дејноста на прота-ставрофор Илија Донев треба да се нагласи дека најго-
лемиот акцент во неговата работа е мисионерската дејност. Уште од времето како 
беше назначен парохиски свештеник при храмот „Света Петка“ во Скопје активно 
се вклучил околу одржување на верски предавања и предавања за веронаука за 
помладите. Истите се одржувале секоја недела во попладневните часови. Често 
пати гости на предавањата биле и истакнатите свештеници во Скопската епархија 
како протојереј-ставрофор Методи Гогов, подоцна архиепископ на Македонската 
православна црква – Охридска архиепископија, па протојереј-ставрофор Славчо 
Петров и други. 

Со доаѓањето во Канада, иако во тешки услови уште во првите денови од паро-
хиската служба во Мисисага тој ја продолжил својата мисионерска активност. Во 
согласност со условите тој се зафатил со издавачка дејност. Бил главен уредник 
и пишувач на текстовите во периодичниот билтен „Илинден“, а чиј технички уред-
ник била протопрезвитера Благица Донева. Текстовите се со верска содржина и 
од животот на црквата. 

Со доаѓањето на парохиска служба во храмот „Свети Климент Охридски“ го 
продолжува издавањето на билтенот „Светиклиментов збор“, каде се јавува како 
пишувач и главен уредник, а технички уредник е неговиот син Никола Донев. Тек-
стовите се пишувани на македонски и англиски јазик. 

По повод 2000-годишнината од постоењето на христијанството, заедно со отец 
Јован Босеовски се уредници на посебно издание на родоследот Светата литургија 
на Свети Јован Златоуст на македонски и англиски јазик, издадени во храмот „Свети 
Климент Охридски“, а во 2010 година издадени во храмот „Свети Пророк Илија“. Во 
2015 година издава ново преуредено издание на истата Света литургија во храмот 
„Свети Климент Охридски“ што претставува значаен придонес во запознавањето 
на црковните служби на Македонците од сите делови на Македонија.
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АРХИМАНДРИТОТ НИКОДИМ ЦАРКЊАС 
СИМБОЛ НА БЕЛОМОРСКА МАКЕДОНИЈА

Архимандритот Никодим Царкњас е етнички македонски, православен  монах. 
Роден е во селото  С’ботско, Воденско,  Егејска Македонија  во 1942 година. Со 
својата упорна и посветена борба за признавање на правото на сопствен јазик 
и црква на Македонците во северна Грција, отец Никодим Царкњас е една од 
 водечките фигури и симбол на движењето на Македонците од Егејска Македо-
нија за остварување на националните и политичките права.

Архимандритот Никодим Царкњас е духовен воин и национален деец кој се 
бори да го зачува јазикот на својот македонски род. Поради македонската нацио-
нална дејност повеќе пати бил апсен и затворан. Го издавал весникот „Меглен“, но 
по интервенција на грчките политичари, било забрането натамошното излегување.

По расчинувањето од Грчката православна црква во 1993 година, 13 пати бил осу-
дуван за носењето на свештеничката мантија. Потоа го прифатила Македонската 
православна црква со служба во манастирот „Свети Ѓорѓи“ во село Кучково, Скопско.

Архимандритот Никодим Царкњас ја изградил црквата „Света Злата Меглен-
ска“ во родното село во 2001 година, каде што одржувал богослужба на македон-
ски јазик, поради што грчките власти го осудиле на три месеци затвор, за што се 
жалел и до Европскиот суд за човекови права во Стразбур.

Тој е роден во 1942 година, во селото С’ботско, во егејскиот дел на  Македонија. 
Во родното место завршил основно и средно образование. По завршувањето на 
средното образование се запишува на Богословското училиште во Солун, кое се 
трансформирало во Теолошки факултет. По дипломирањето во 1973 година, бил 
назначен за ѓакон во манастирот „Свети Пантелејмон“ во селото Пателе, Лерин-
ско, а малку потоа, на 21 октомври 1973 година отец Никодим Царкњас станал 
старешина на црквата „Свети Пантелејмон“ во Лерин.

Родното место на архимандрит Никодим Царкњас С’ботско со варијанти-
те  Суботско, Соботско и Саботско, на грчки, Аридеа и Ардеја е град во Воденско, 
денес припаѓа во Општина Меглен, во Егејска Македонија. Тоа е гратче чиј број на  
населението во 2011 година бил  6.561 жител. 

Уште како дете, неговите родители го воспитувале да биде добар христијанин 
и свесен Македонец. Тргнувајќи по стапките на своите родители, тој станува вљу-
беник во Бога, добар човек, но и горд Македонец. Како свештеник ќе го пропо-
веда Словото Божјо и Исусовите страдања, но, и за страдањата на македонскиот 
народ. Со пастирска љубов, тој застанал на чело на својот напатен народ за да се 
справи со проблемите со кои се соочуваат етничките Македонци во Грција.

По долги подготовки, во 1978 година Царкњас го објавил весникот „Меглен“, 
во кој се обработувале прашања за вработување на жителите од регионот, како 
и прашања поврзани со животот и историјата на Македонците. Водејќи сметка за 
актуелната политичка состојба, во списанието се поставувале и текстови кои не се 
од интерес за македонскиот народ, што ќе овозможи првите критики од познати 
личности од политичкиот живот да бидат позитивни. Меѓутоа, набргу  реагирале 
грчките политичари, воените власти и грчката црква. Митрополитот на Лерин и 
Преспа, Августин, го укорил Царкњас за употребата на името.

Во 1980 година, на свештеничкиот собор во манасторот „Света Параскева“, 
Катраница (Еordaia), епископот Августин, искажал многу негативни критики за 
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Македонците. На обвинувањата на леринскиот владика дека шири сепаратистич-
ки идеи, Царкњас ќе истакне дека тој е обичен Македонец  кој „се бори за правата 
на Македонците а не за автономија“.

Сепак, искрата која била фрлена го потпалила антимакедонскиот оган, а ле-
ринскиот владика одлучил да го отстрани Царкњас од епархијата. На ваквата 
одлука се спротивставиле верниците кои собрале повеќе од 500 потписи во од-
брана на Царкњас. Тоа ги изненадило грчките власти, па, по обидите  Царкњас 
да изврши панахида на местата каде што биле закопани Македонците, жртви на 
Граѓанската војна, како и да богослужи на македонски јазик, леринскиот влади-
ка во 1981 година донел одлука за расчинување на Царкњас. Меѓутоа, уплашен 
од големата поддршка од светот и реакцијата на верниците, леринскиот владика 
одлуката за расчинувањето ја депонирал, а го принудил Царкњас да ја напушти 
Леринската и Преспанската епархија.

За случувањата во Леринската епархија дознал неговиот пријател од студент-
ски денови, епископот Амвросиј, кој во недостаток на свештеници му понудил на 
Царкњас да работи во Кукуш. Веќе во декември истата година Царкњас почнал да 
служи во епархијата на Кукуш, а во 1982 година, Никодим Царкњас бил примен во 
служба во Митрополијата во Кукуш. Во првите четири месеци проповеда во Ку-
куш, а потоа кукушкиот митрополит го назначил за претставник во градот Агиос 
Атанасиос во 1983 година.

Месното население на Агиос Атанасиос го засакало Никодим Царкњас и то-
пло го прифатиле „бегалецот“, иако е познат како „сепаратист“. Заедно работеле 
напорно да се изгради голема црква, но процесот за елиминација на Царкњас од 
страна на Државната информативна служба(ДПХ) веќе бил започнат. Како што 
распадот на Југославија бил се поочигледен, така се повеќе се засилувале актив-
ностите на грчката тајна полиција за елиминација на Царкњас.

Царкњас бил следен насекаде, а по домовите биле делени летоци кои имале 
за цел да го оцрнат неговото име. Согледувајќи дека со нивните методи немаат 
резултати и дека месното население нема да го протера „сепаратистот“, Држав-
ната информативна служба се обидела преку Црквата да го отстрани „Царкњас“. 
Иако работел напорно и бил свештеник за пример, кој во меѓувреме дипломирал 
и на Теолошкиот факултет во Атина (1987), митрополитот на епархијата на Кукуш 
под закана од власта „или Царњас или тој“, му испратил писмо на Царкњас во кое 
го информирал дека има намера да го отстрани затоа што бил „опасен за грчкиот 
дел на Македонија“.

Под притисок на јавноста (протести), Царкњас некое време останал во 
 Кукушката епархија. Но, грчката полиција не мирувала и правела секакви оби-
ди за дискредитација на Царкњас. Во специјалната пропагандна војна против 
 Царкњас, грчката полиција на населението му поделува незгодни експлицитни 
фотографии, по што Грчката православна црква го обвинува за сериозно нару-
шување на етиката. Меѓутоа, населението не наседнало на играта на грчката по-
лиција и фотографиите ги носи на Солунскиот универзитет, каде на посебна ра-
ботилница се докажува дека тие се добра фотомонтажа. „И слеп човек би видел 
дека фотографијата е лажна“- ќе изјави на работилницата еден од присутните 
универзитетски професори. 

По осамостојувањето на Република Македонија на 8 септември 1991 го-
дина дополнително се загреваат тензиите во Грција и на Новата 1992 година, 
 четириесет грчки полицајци ќе го уапсат Царкњас. Иако месното население се 
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спротивставува и со жив штит го брани саканиот свештеник, грчките полицајци 
со сила влегуваат во Црквата и го апсат Царкњас. Во монтиран политички процес, 
Царкњас бил осуден условно на шест месеци поради промена на бравите на Црк-
вата. Откако световните власти не можат да се справат со „опасниот сепаратист 
и агент на Скопје“, Светиот синод на Грчката православна црква го изнесува слу-
чајот пред црковното правосудство. На 10 март 1992 година, тие го расчинуваат 
Никодим Царкњас, но дури  по една година консултации одлуката станува пра-
восилна. Во меѓувреме, Царкњас веќе станал свештеник на Македонската пра-
вославна црква – Охридска архиепископија (МПЦ-ОА), со служба во манастирот 
„Свети Ѓорѓи“ во село Кучково, Скопско.

По расчинувањето од Грчката православна црква, грчката полиција продолжи-
ла со оцрнувањето на името на Царкњас, а тој 13 пати бил осудуван за носење на 
свештеничката мантија. Сепак, и покрај сите препреки, понижувања, осуди, пре-
суди и лежења по затвори, поради својата богослужба на македонски јазик, Цар-
књас не се откажал од борбата  за македонските права во Грција.

Иницијатор и носител е на изградбата на црквата „Света Злата Мегленска“ во 
неговото родно место. Со поддршка на македонските верници од земјата и стран-
ство, Црквата беше осветена во 2001 година, и во неа Царкњас започна да пропо-
веда на македонски јазик. Тој ги разбудува националните чуства кај Македонците 
од егејскиот дел на Македонија. Со текот на времето, бројот на верниците, кои на 
почетокот поради страв бил мал, се зголемува и сé уште се зголемува. Црквата 
станува симбол на отпор на македонското малцинство во Грција, кое учи да ги 
почитува своите корени, но истовремено станува и мета на напади на грчките на-
ционалисти.

Ваквиот став на Грција, ќе инструира деца кои вандалски ќе се однесуваат 
кон Црквата и неговиот дом во С’ботско, а Царкњас ќе биде осуден во 2004 го-
дина на три месеци затвор за воспоставување и работење на Црква без дозвола, 
а во 2009 година без докази судот го осудува Царкњас на шест месеци затвор за 
претепување на 12-годишно дете кое во 2002 година фрлало со јајца и камења 
врз неговиот дом, иако Царкњас само го привел до полициската станица.

Всушност, сите кои се осмелија јавно да проговорат за македонското прашање 
во Грција, меѓу кои и Царкњас, се соочија со државниот систем, кои не прифаќа-
ат ништо што е различно од грчкиот национален мит, а кој вели дека во Грција 
живеат само Грци, главно, православни христијани. Затоа, Царкњас станува еден 
од иницијаторите кои покренуваат постапка пред Судот во Стразбур против др-
жавата Грција, за да се овозможи на законски регистрирана Црква, во која ќе се 
богослужи  на македонски јазик, да í се овозможи озаконување на сите црковни и 
духовни активности.

Архимандритот Никодим Царкњас, со својата смиреност и истрајност, посве-
тена работа за признавање на правото на сопствен јазик и црква на Македонците 
во денешна Северна Грција, станува една од водечките фигури и симбол на дви-
жењето за остварување на националните и политичките права на Македонците 
од Егејска Македонија.

За својата заложба за проповeд на македонски јазик, која претставува свое-
видна борба за зачувување на јазикот на својот род,  културната манифестација 
„Македонски духовни конаци“ во август 2009 година му го доделува признанието 
„Духовен воин“.

Господ да го чува Никодим Царкњас да истрае во неговата света мисија!
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СЛАВЕ КАТИН 
И НЕГОВИТЕ ДЕЛА ПОСВЕТЕНИ НА ЦРКОВНОТО ЖИВЕЕЊЕ 

Македонската православна црква-Охридска архиепископија е важен фактор 
кој игра значајна улога во публицистичката дејност на Славе Катин. Тоа беше 
повод тој да ја подготви публикацијата „Македонските православни црковни 
општини во Австралија, Канада и САД”, во издание на НИО „Нова Македонија”, 
Скопје, 1991 година, а која содржи 192 страници. Таа е прв и скромен историски 
обид за периодизација на македонските православни цркви и манастири во пре-
куокеанските земји. Во овој труд се настојува да се осветли историскиот и развој-
ниот пат на црковните општини и на македонските доселеници. Делото опфаќа 
подолг временски период што претставува макотрпна, но и одговорна самои-
ницијативност да се создаде дело кое би го одбележило најважниот период на 
македонските православни црковни општини и активностите на македонските 
иселеници во нивните нови средини.

Инаку, македонските православни цркви во пре куокеан ските земји се нацио-
нално-духовни јадра кои го од ра зуваат единството и непосредно при донесуваат 
за афирмација на пра тат ковината. Преку кул тур но-просветните, верските и на-
ционалните фор ми на со бирање во маке дон ските православни цркви, всушност 
Ма ке  дон ци те излегоа од тесните рамки на дејствување и се афир ми раа како 
важ  на ет ничка група во новите сре ди ни каде имаат развиен општествен жи вот. 
Де нес Ма  ке дон ците во новите средини со гордост ја истак  ну ва ат својата припад-
ност. Уште повеќе, бла го да  рение на улогата на ма ке   донските православни цркви 
и по зитивно-ориентираното ма ке дон  ско свеш тенство, нашите иселени браќа со 
голем ентузијазам и полет ги одр  жуваат црковните и народните традиции и со 
гор дост го истак нуваат бо гатиот фолклор, јазик и творештво, афирмирајќи го ма-
ке дон ското ми нато и се гаш носта.

Публикацијата „Македонски вознес”, која е монографија за првата македон-
ска православна црква во Канада  „Свети Климент Охридски” во Торонто, е дело 
на Славе Николовски-Катин и Фиданка Танаскова. Тоа е издание на црквата отпе-
чатено во 1994 на  232 страници на македонски и на англиски јазик, а по повод 30-
ет годишнината од постоењето на овој значаен македонски храм. Монографијата 
како вознес на постигнувањата на црковно и национално поле на Македонците 
од сите делови на Македонија во Торонто, разработува одредени прашања во 
врска со важноста на активностите на македонската православна црква „Св. Кли-
мент Охридски” и овековекување на своето постоење и мисија.

По повод излегувањето на оваа монографија архиепископот охридски и маке-
донски господин господин. Михаил ке го напише следното: „Плодот што го роди 
дрвото посадено од свети Климент Охридски во Македонија, доведе до создавање на 
Охридската архиепископија, која денес постои во лицето на Македонската право-
славна црква. Корените, пак, на тоа Светиклиментово дрво се раширија насекаде низ 
Македонија и светот и стасаа до северноамериканскиот континент, каде изникна 
еден од најзначајните духовно-национални и културно-просветни храмови што ма-
кедонските иселеници го имаат – црквата „Свети Климент Охридски” во Торонто”.

И „Библискиот речник” (1997), на проф. д-р Петко Златески и Славе Катин е 
првенец од ваков вид на македонски јазик, а е издание на „Библиското  здружение 
на Република Македонија” и на книгоиздателството „Македонска искра” од 
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 Скопје. Тој е подготвен да служи како патоказ за истражувањето на Библијата, 
како помагало за секој љубител и читател на Светото писмо. Тој содржи, главно, 
историски и археолошки податоци за личностите од Библијата, поединости за на-
станите, податоци за библиските книги со информации наменети за денешниот 
културен и религиозен свет. Исто така, дадени се и повремени кратки објасну-
вања на одделени теолошки термини, пропратени со бројни библиски цитати. На 
тој начин, доаѓа до израз изворниот мотив за составување на овој Речник, тој да 
биде не само со научни, туку и со информативни карактеристики.

Речникот е богат со разновидни илустрации кои на читателот му го доближу-
ваат чудесниот свет на Библијата, го освежуваат и оживуваат и на моменти на-
ликува на еден вид мала енциклопедија. Затоа, со право може да се рече дека со 
својот скромен придонес од областа на библиското проучување, Словото Божјо 
ќе биде „како дождот и снегот што паѓаат од небото, ја напојуваат земјата и ја 
прават способна да раѓа и да зеленее, како оган и чекан што крши крапа, но и како 
духовна храна послатка дури и од восочен мед.

Историјата на Македонската православна црква  се  карактеризира  со  три  
основни  фази и тоа:Охридската архиепископија  (XI век до 1967 година); Јурис-
дикцијата на туѓите цркви во Македонија (1757-1944 година); и  Македонската 
православна црква олицетворение на Охридската архиепископија (од 1944 до 
денес). Затоа, во 1994 годна се навршија 50 години самостоен слободен просве-
тен и културен живот и растеж во Република Македонија. Во таа 1994 година, а по 
повод 25 гидишнината на поклоненијата на светиот гроб на свети Кирил во Рим, 
излезе од печат делото „Во чест на светите Кирил и Методиј” (1994) од д-р Вера 
Стојчевска–Антиќ и Славе Николовски-Катин. Тоа е издание на „Матица македон-
ска” и содржи 212 страници.

Во ова издание се одразени и повеќеродни дејности, манифестации, собири, 
институции, личности, изданија и други активности кои се носители на името, деј-
носта, работата, на светите Кирил и Методиј и нивните ученици. Разбирливо е 
дека во него ги проследуваме и јубилеите кои во одредени години ги потенцираат 
активностите и дејностите во врска со претставувањето, изучувањето или откри-
вањето на нивното сестрано дело. Исто така, своевиден простор е посветен на 
културната манифестација „Во чест на св. Кирил“ и поколенијата на светиот гроб 
на св. Кирил во Рим, во период од 25 години (1969-1994).

На делото „40 поклоненија пред гробот на св. Кирил Филозоф”, пак, авто-
ри се д-р Вера Стојчевска-Антиќ, Славе Николовски-Катин и викарниот епископ 
хераклејски Климент. Тоа е издание на книгоиздателството „Македонска искра” 
(2008) на 228 страници. Во ова издание се одразени повеќеродни дејности, ма-
нифестации, собири, институции, личности, изданија и други активности кои се 
носители на името, дејноста, работата, на светите Кирил и Методиј и нивните 
ученици. Разбирливо е дека во него се проследени и јубилеите кои во одредени 
години ги потенцираат активностите и дејностите во врска со претставувањето, 
изучувањето или откривањето на нивното сестрано дело. Исто така, своевиден 
простор е посветен на манифестација „Во чест на св. Кирил” и поколенијата на 
гробот на св. Кирил Солунски во Рим, во период од 40 години (1969-2014).

Д-р Вера Стојчевска-Антиќ и Славе Николовски-Катин се автори и на Моно-
графијата „Ореолот на Дева Марија и манастирот света Богородица во селото 
Сливница во Преспа”, издание на книгоиздателството „Македонска искра” од 
Скопје, 2007 година, на 164 страници. Книгата претставува обид да се осветли 
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култот, славата и честа на Мајката на Исус Христос во светот и во Македонија, 
особено во манастирот света Богородица Слимничка во селото Сливница во Пре-
спа. Таа го претставува нејзиниот лик кој е интензивно насликан на бројни икони 
и фрески во македонските цркви и манастири, како и пишани текстови поврзани 
со неа во бројни староцрковни книги. 

Во книгата е даден хронолошкиот развој на култот на Божјата Мајка почну-
вајќи од нејзиното раѓање па се‘ до денес. Овој дел го прикажува животниот пат 
на пресветата Дева Марија преку евангелија и текстови од Новиот завет, преку 
делата на уметници и анонимни автори, преку легенди и митови, преку апокри-
фи. Посебен дел е посветен на македонските народни песни во кои светата Дева 
Марија се величи, а прикажан е и список на цркви во Република Македонија кои 
го носат името на пресветата Божја Мајка.

Во случајов ги претставуваме најпопуларните текстови посветени на Пресвета 
Богородица. Од канонските состави неминовно е претставено раѓањето на Дева 
Марија, воведувањето на Пресветата во храмот, благовеста, значајниот настан, 
раѓањето на Исус Христoс, успението на Света Богородица. Од апокрифните 
текстови значајно место добива насловот “Одењето на Богородица по Маките”, 
новозаветен македонски текст. Од средновековната црковна поезија истакнато 
место зазема “Акaтистот на Пресвета Богородица”, а од молитвените текстови –  
“Молитва кон Пресвета Богородица”. 

Делото, насловено „Македонците во САД и во Канда” (2002), е едно од позна-
чајните дела на Славе Катин, кое, меѓу другото ја содржи и ја презентира улога-
та на Македонската православна црква во македонските процеси и ефектите од 
нејзините ангажмани во средината на доселениците, одржувањето и негувањето 
на вер ски те и културните традиции, како и улогата на МПЦ-ОА во односите со 
соседните земји денес.

Епархијата, како и црквите, се легално регистрирани македонски институции, 
признати од властите на САД и Канада, а познати и широко при фатени од Маке-
донците во овие земји. Од 1975 година до денес, Епархи ја та секоја година одржу-
ва црковно-народни собири, на кои доаѓа до израз заедништвото на македонски-
те до селеници, на бројните фолклорни групи и спортските екипи. 

Тоа му овозможи да навлезе во суштината на проблемите со кои беа преоку-
пирани Македонците во дијаспората, но и државните структури во земјата, кои 
во разни периоди имаа различни погледи кон иселеништвото, што е и причина 
за отсуството на една подолгорочна и конзистентна државна стратегија кон нив. 
Тоа е презентирано во публикацијата за Славе Катин од поранешниот министер 
за култура на Република Македонија, Борче Наумовски, под наслов „Македонски 
иселенички портрет”, 2004 година, на 192 страници, во кое посебен дел имаат 
македонските православни цркви во прекуокеанските земји. 

Делото, пак, насловено „Илинден во Љубојно и Преспа” (2013) од Славе Ка-
тин и коавторот Бошко Рајчовски-Пелистерски од САД е посветено на Илинден, 
на илинденските иселенички средби во Љубојно и Преспа. Илинден, Втори август 
е запишан со позлатени букви во историјата на македонскиот народ, а особено во 
историјата на Преспа. 

На тој ден во 1903 година избувна Илинденското востание, а на истиот тој ден, 
односно на 2 август во 1944 година, Македонија беше конституирана во држа-
ва. Во ова дело акцент е ставен на сто и педесетината македонски православ-
ни цркви во цела етничка Преспа и на бројни цркви во дијаспората, како дел од 
 црковно-националното живеење на Македонците во иселеништвото.

 Митрополит Кирил



ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ 
ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА 
ЗА МАКЕДОНЦИТЕ 

ВО АВСТРАЛИЈА

Орелски крилја как да си метнех, 
И в наши ст’рни да си прелетнех! 

На наши места ја да си идам, 
Да видам Охрид, Струга да видам, 

Да видам дали с’нце и тамо
Мрачно угревјат како и вамо.

Константин Миладинов

II



МАКЕДОНЦИТЕ НА ПЕТТИОТ КОНТИНЕНТ

АВСТРАЛИСКО-МАКЕДОНСКА ЦРКОВНА ЕПАРХИЈА

РИСТО АЛТИН - легенда во иселеништвото 

ПЕТАР БОЖАНИН - бранител на македонската вистина

АНДРЕА БРАНОВ и неговата монографија 

АКАДЕМИКОТ РЕЏИНАЛД ДЕ БРЕЈ - славист и пријател на Македонија 

ТОДЕ КАБРОВСКИ - просветителот од Сиднеј

СЛАВЕ КАТИН и неговата посветеност на Античка Македонија

АЛЕК КЛАШОВ - бизнисмен на петтиот континент

ЗОРАН ЌОСЕСКИ- почесен конзул во Австралија

ТОМЕ МИОВСКИ - хроничар за иселеништвото во Западна Австралија

СОТИР МИТРЕВ - неговата хуманост од Росан до Мелбурн

Д-Р ИЦО НАЈДОВСКИ - ПЕРИН - доктор на науки од Мелбурн

ЃОРЃИ НАНО - еден од првите доселеници во Австралија

АКАДЕМИКОТ БОЖИН ПАВЛОВСКИ - писател и информатор во Австралија

МАЈКЛ РАДИН - адвокат со многу добиени битки 

ДУШАН РИСТЕВСКИ - македонски поет и драматург

СТОЈАН СРБИНОВ - борец за македонската вистина

Д-Р МИЛЕ ТЕРЗИОВСКИ - австралиски научник

ЏИМ ТОМЕВ - македонски интелектуалец

ЈАНКО ТОМОВ - активист во македонското движење

ИВАН ТРПОСКИ - македонски поет и новинар 

КИРЕ ЦИРЕВСКИ - активист во заедницата во Сиднеј 

СОДРЖИНА НА 
ВТОРИОТ ДЕЛ





„Свети Ѓорѓи и Света Богородица’ во Мелбурн



Мајкл Радин

Ристо Алтин                        

Душан Ристевски Иван Трпоски

Ицо Најдовски-Перин

Сотир Митрев

Миле Терзиовски 

Тоде Кабровски



Божин Павловски

Џим Томев

Кире Циревски

Зоран Ќосески 

Томе Миовски

Јанко Томов
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МАКЕДОНЦИТЕ НА ПЕТТИОТ КОНТИНЕНТ

Често се вели дека: Македонија е млада држава, така и нејзината наука и затоа 
не може да се каже дека сè се знае за Македонците на Балканот, во прекуокеан-
ските земји, Австралија, Канада и Соединетите Американски Држави, Европската 
Унија. Напротив, мислам дека и самите ние многу малку знаеме за себеси, а уште 
помалку знаат народите надвор од Македонија. Така што, тоа е и голем македон-
ски проблем, бидејќи навистина, тоа што светот не ја знае вистината за нас има 
и многу проблеми, не само со соседите, туку воопшто. Како Македонци ние мора 
да ја афирмираме македонската вистина и она што навистина претставува лик на 
Македонија, а тоа особено го прават Македонците во Австралија. 

Се знае дека емигрирањето на Македонците кон петтиот континент и иселу-
вањето од Беломорска Македонија, особено би ло из ра зе но по Балканските војни 
и по Првата светска војна, кои на место слобода од петвековното ропство, на Ма-
ке дон ците им донеле тројна по делба, угнетување, аси ми   ла ци ја, денационализа-
ција и физичко униш ту вање, што ги спроведувале порано ослободените соседи, 
Бу гарија, Крал ска Југославија, Грција и Албанија. 

Тешко може да се определи бројот на Македонци те во Австралија, бидејќи во 
новиот свет доаѓале и доаѓаат со тур ски, грчки, бугарски, српски и други патни 
исправи. Зависно од тоа нивните имиња се приспособуваат на новата татковина. 
Единствено, Македонците од Република Ма кедонија заминуваат со македонски 
пат ни исправи и официјално се ре гистрираат како Ма ке дон ци. 

Бројот на македонските иселеници во демократска и мултикултурна Австра-
лија се зголемува од година во го дина. За жал, не постојат целосни и попрецизни 
податоци за тоа колку досега заминале и го напуштиле македонскиот дедовски 
праг. Меѓутоа, според некои неофицијални показатели се проценува дека повеќе 
од 300.000 Македонци од етничка Македонија ги одбрале Австралија и Нов Зе-
ланд за свои нови татковини. 

Кога се пишува за Македонците во Австралија, треба да се нагласи дека тие 
отсекогаш биле предмет на разни туѓи верски, нацио нални и политички влијанија. 
Тоа особено било изразено меѓу двете светски војни во минатиот век. Но и денес, 
по осамостојувањето на Македонија како независна и самостојна држава, туѓите 
влијанија се бескруполозни во Австралија. Тоа особено се почувствува кога Гр-
ција го наметна спорот за името, и кога до ста ви три за бе ле шки до свет ска та јав-
ност ка ко при чи ни за не приз на ва ње на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ка ко са мо стој на 
др жа ва и тоа:  Про ме на на име то, зна ме то и Уста вот, би деј ќи, спо ред нив, со тие 
три точ ки ќе се за шти тел те ри то ри јал ни от ин те гри тет на нив на та др жа ва. Чудно, 
нели? Ед на др жа ва што е член ка на нај го ле ма та во е на али јан са во све тот и член-
ка на ед на од нај го ле ми те еко ном ски за ед ни ци во све тот се пла ши од Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја! 

Јужниот сосед отиде дури до таму да твр ди де ка збо рот Ма ке до ни ја бил грч ки 
(елински), заборавајќи дека збо рот Ма ке до ни ја не мо же да е грч ки за тоа што са-
ми от збор Greece и Greek се анг ли ски збо ро ви. Тие сво ја та зем ја си ја ви ка ат Ела-
да и Елас. Друг ап сур ден ар гу мент е де ка, Ма ке до ни ја би ла грч ка во пос лед ни те 
3.000 го ди ни. Тоа е ин те рес но твр де ње од т.н. „лул ка на де мо кра ти ја та“, би деј ќи 
го иг но ри ра фа ктот де ка во ан тич ки от свет не по сто е ла др жа ва под име то Гр ци ја, 
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по сто е ло Ма ке дон ско Кралс тво со свои кра ле ви и гра до ви-др жа ви око лу Ати на 
кои ни ка де не се на ре ку ва ле Гр ци ја. По па дот на Ви зан ти ја, па до Ото ман ска та 
Им пе ри ја во 1453 го ди на, го лем дел од тоа што де нес се на ре ку ва Гр ци ја бил под 
ос ман ли ска власт, што тра е ло до 1821 го ди на. Ду ри во 1912 го ди на, за вре ме на 
Бал кан ски те вој ни, Гр ци ја со упо тре ба на во е на си ла ус пеала да при свои дел од 
исто ри ска Ма ке до ни ја, ко ја би ла дел од Ото ман ска та Им пе ри ја.

Демократска Австралија, пак, никогаш немала проблем со името Македонија. 
Во тој контекст, вредно е да се напомни, дека Австралија го финансирала досега 
најголемиот македонско-англиски речник во светот што го издаде Австралискиот 
национален универзитет. Уште во Првата светска војна австралиски војници во 
рамките на британските воени сили активно учествувале на македонскиот фронт.

Затоа, денес во Австралија се отвори процес на создавање автентични маке-
донски организации, македонски православни цркви и црковни општини, кул-
турноуметнички, литературни, забавни, спортски друштва и друг вид асоцијации. 
Сите тие претставуваат најзначајни и најголеми места на собирање и активности 
на македонските доселеници од етничка Македонија во демократска Австралија.

Во книгата се поместени текстови за Ристо Алтин, легенда во иселеништвото, 
Петар Божанин, бранителот на македонската вистина, Андреа Бранов, вљубени-
кот во Македонија и Австралија. 

Во овој дел посебно место е посветено за д-р Реџинал де Бреј, угледниот сла-
вист, поет, преведувач и светски научник кој беше вљубеник во македонскиот 
јазик и во Македонија. Тој беше составувач на новиот македонско -англиски тол-
ковен речник, беше член на Македонската академија на науките и уметностите 
надвор од работниот состав и професор на Австралискиот национален универ-
зитет во Канбера. 

Исто така, во овој дел на публикацијата се презентирани: Тоде Кабровски - 
просветителот од Сиднеј, авторот на делото, Славе Катинн како лексикограф и 
преведувач, Алек Клашов – познатиот бизнисмен,Зоран Ќосески- почесниот кон-
зул во Австралија, хуманист Сотир Митров, Ицо Најдовски- докторот на науки 
од Мелбурн, Стојан Србинов – многудецениски борец за македонската вистина, 
Ѓорѓи Нано од Квинбијан, Томе Миовски од Перт и Кире Циревски од Сиднеј.

Посебно место во овој дел е посветен на Проф. д-р Миле Терзиовски – познат 
и признат австралиски научник, Мајкл Радин – адвокат од Аделаид, човекот со 
многу добиени битки, драматургот Душан Ристевски кој го нарекуваат македон-
ски Шекспир во Австралија, Џим Томев – познат интелектуалец во Австралија, 
Јанко Томов – активист во македонското движење и поетот и писателот Иван Тр-
поски, кој е познат македонски активист во Сиднеј. 

Имињата и делата на овие македонски интелектуалци во Австралија директно 
се поврзани со активностите на Македонците во Австралија. Голем број од нив се 
активни во македонските православни цркви и црковни општини, во литератур-
ните и друг вид друштва, како и во судбината и иднината на македонските дос-
еленици од сите делови на етничка Македонија, кои живеат во демократска Ав-
стралија. Тие се личности кој се познати и признати и во австралиското општество 
и во македонската колонија и важат за едни од најпочитуваните Македонци на 
тие далечни простори на Австралија.
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АВСТРАЛИСКО-МАКЕДОНСКА ЦРКОВНА ЕПАРХИЈА

Кога се пишува за Македонците во Австралија, тие отсекогаш биле предмет на 
разни туѓи верски, нацио нални и политички влијанија, кај кои се нашло погодно 
тло за таквата дејност. Во тој правец активна била бугарската, грчката и српската 
пропаганда, кои ги реализирале своите замислени цели. Притоа, во прилог оде-
ла и неорганизи ра носта на македонските доселеници кои, за жал, немале ниту 
своја држава, ниту, пак, свои македонски православни цркви. Затоа, во периодот 
од нив ното доаѓање во Австралија до конституира ње то на ма кедонската држа-
ва, Македонците биле предмет на бу гар ската, грчката или српската пропаганда. 
Свои пропаганди и влијанија врз македонските доселеници вршела и Католичка-
та, Англиканската и некои про тестантски цркви.

Во периодот меѓу двете светски војни, кога МПЦ не беше конституирана како 
институција, македонските доселеници во дијаспората, особено во САД и Канада, 
а и во Австралија, не само што учес твувале во организирањето и во изградбата, 
туку и ги поддржале, ги фи     нансирале и црквувале, главно, во т.н. македонско-бу-
гарски православни храмови и други цркви. Овие цркви биле поттикнати, изгра-
дени и контролирани од МПО (Македонска патриотска организација). 

Исто така, пред конституирањето на МПЦ во лицето на Охридската архиепис-
копија, голем број македонски доселеници помогнале материјално и духовно во 
изградбите и опстојувањето, како и црквувале во српски, грчки, руски, украински, 
романски и други православни цркви Таков е случајот со Бугарско-македонската 
православна црква „Свети Кирил и Методиј” во Мелбурн.

Меѓутоа, конституирањето на Република Македонија и прогласувањето на 
автокефалноста на Македонската православна црква во лицето на Охридската 
архиепископија, се настани од фундаментално значење и за иселениците во Ав-
стралија. Со тоа се отвори процес на создавање автентични македонски органи-
зации, македонски православни цркви и црковни општини, културно-уметнички, 
литературни, забавни, спортски друштва и друг вид асоцијации. Сите тие прет-
ставуваат најзначајни и најголеми собиралишта на македонските доселеници од 
етничка Македонија во демократска Австралија

Македонските православни црковни општини во Австралија се конституирани 
врз законска основа и се организирани како религиозни, национални, социјал-
ни, хуманитарни и културно-просветни институции. За реализирање на своите 
активности, црковните општини пред сѐ, имаат добиено широка поддршка од 
австралиската влада и од мајката-Светиклиментовата црква. Со формирање на 
црковните општини во Австрлија, во голема мера се придонесе да се подигне на 
повисоко рамниште и во извесна смисла да се определи националниот иденти-
тет на Македонците од сите делови на Македонија. Македонските доселеници 
во Австралија, без разлика од кој дел на Македонија, и со какви патни исправи се 
дојдени во новите средини.

Преку МПЦ, преку членување во тие духовни домови, добиваат документи што 
сведочат дека се Македонци, а со тоа стекнуваат право да избираат и да бидат из-
брани во црковно-општинските тела. Така, тие добиваат крштеници, венчаници, 
смртовници, и други документи кои се законски пред тамошната администрација.

Со поголемиот прилив на емигрантите во Австралија, во последните педесе-
тина години, се зголеми православното население, чиј број е за неколку стотици 
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илјади поголем во споредба од пред Втората светска војна. Затоа има мешање на 
православните со луѓе од другите религии. Сето тоа доведува до брзи промени 
во општеството каде што припаѓаат и македонските православни верници. МПЦ, 
како и другите православни цркви што дејствуваат во Австралија, има своја Епар-
хија што е значајно духовно и културно просветно тело.

Таа ги штити, ги организира и ги афирмира сите македонски црковно-патри-
отски интереси и потреби, овозможувајќи им на македонските доселеници од 
сите делови на Македонија да ја чувствуваат националната и црковната слобода. 
Епархијата обезбедува услови за сѐ поголема афирмација на целокупното кул-
турно наследство и современиот напредок на македонскиот народ. Тоа е потвр-
дено и од австралиската влада, која Македонците ги смета за одделен народ со 
свој национален идентитет и со заслуги за културниот развој и претставува жив 
мост за пријателските односи меѓу Македонија и Австралија.

Според делото на авторот на овие редови „Македонските православни црков-
ни општини во Австралија, Канада и САД”, „Нова Македонија” 1991 година, Ав-
стралиско-македонската црковна епархија е формирана со одлука на Светиот 
архиерејски синод на МПЦ со цел да ги продлабочи врските и да ја јакне љубовта 
меѓу македонсктие доселеници во Австралија со Татковината и со Црквата. Во 
почетокот беше заедничка за САД, Канада и Австралија, како Американско-ка-
надска - австралиска црковна епархија, кога во 1969 година, за прв архиереј на 
заедничката епархија беше избран митрополитот г. Кирил. Од есента 1981 година, 
за архиереј на австралиската епархија е избран митрополитот г. Тимотеј, во која 
меѓу другите, потпретседатели биле познатите иселеници: Васил Мојанов, Ристо 
Алтин, Коста Радин, Ванчо Неделковски и други. Од 1995 година, надлежен ар-
хиереј за Австралиската епархија беше избран митрополитот Петар, (денес, и за 
жал или за среќа во Австралија има две епархии: Австралиско-новозеландска и 
Сиднејско- австралиска епархија).

Седиштето на Австралиската епархија се наоѓа во Мелбурн во државата Вик-
торија, каде што постојано има архиерејски заменик. Меѓу нив биле тогашни-
от повардарски митрополит Михаил, кој потоа беше поглавар на МПЦ; а потоа 
свештениците Методија Лазаревски и Ѓорѓија Кацарски, Раде Атанасовски, Спасе 
Стефановски, и многу други, кои заедно со членовите на црковните општини иг-
раат огромна улога во афирмирањето на црквата и нацијата.

Инаку, Австралиско-македонската црковна епархија, треба да одржува епар-
хиски собранија секоја втора година. Првото епархиско собрание се одржа во 
1971 година. Епархиските собранија ги сочинуваат претседателите на црковните 
општини заедно со свештениците, потоа се избира епархиски управен одбор, како 
и други одбори и комисии кои ја кординираат работата на епархијата. Австралис-
ката епархија ја сочинуваат сите црковни општини, цркви и манастири преку кои 
Македонците излегоа од тесните рамки на дејствување и се афирмирани како 
етничка група со богат општествено-црковен живот.

Тие не се повеќе онаа маса на луѓе без национален идентитет од кој под прити-
сок или од заблуда, или од нечиј интерес, и во Австралија од Македонците правеа 
„Грци”, „Бугари” или „Срби”. Напротив, денес Македонците во Австралија, а и пред 
светската јавност, ја истакнуваат својата македонска припадност.

Уште повеќе, благодарение на улогата на македонските општини, цркви и ма-
настири, и позитивно ориентираното македонско свештенство, македонските ис-
еленици во рамките на Австралиско-македонската епархија, со голем  ентузијазам 
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и полет ги одржуваат црковните и народните традиции, фолклорот, јазикот, оби-
чаите, минатото и сегашноста на нивната татковина Македонија.

Судските процеси кои, за жал, се водеа дваесеттина години, во аналите на Маке-
донската православна црква ќе останат како црна дамка во црковното живеење не 
само на црквата „Света Петка” од Сиднеј, туку и на десетина други македонски пра-
вославни цркви кои оставија  свој белег за црковното живеење на Македонците.

Меѓутоа, состојбата се измени со формирањето на Сиднејско-австралиската 
епархија на Македонската православна црква, проблемот се реши на 18. февруа-
ри 2016 година. Тогаш, Светиот архијерејски синод на МПЦ, го одобри регистри-
рањето на Македонска православна епархија како правно лице во Австралија, со 
седиште во Сиднеј.

Светиот архијерејски синод на МПЦ реши да го прифати Статутот на новата 
епархија во Австралиско-новозеландската епархија со што ќе се помогне да се 
врати мирот кај верниците. На ваквата одлука ѝ претходеа долгогодишни кон-
фронтации меѓу дел од црковните општини и митрополитот Петар, на кого од-
биваа да му ги препишат имотните тапии. Со нив сега ќе управуваат избраните 
управи, но ќе бидат под канонска јурисдикција на МПЦ. 

„Здружението на македонски заедници во Австралија се обврза да го поддржи 
старателството на имотите на Австралиско-новозеландската епархија. Тоа значи 
дека имотот ќе припаѓа на нашата епархија при МПЦ и ќе се формира корпора-
ција”, вели митрополитот Петар. 

Игор Александров, претседател на Здружението на македонски заедници во 
Австралија, пак, нагласува дека новата Епархија ќе биде со седиште во Сиднеј во 
форма на непрофитно здружение на граѓани, сочинето од македонските право-
славни заедници, чии храмови влегоа под надлежност на митрополитот дебар-
ско-кичевски, г. Тимотеј. 

„Иако Уставот на Македонската православна црква наложува епархиите на 
МПЦ да бидат посебни правни лица, во согласност со граѓанските закони на др-
жавите во кои функционираат, со ова првпат во историјата ќе се случи Македон-
ска православна епархија да стане правно лице во Австралија со одобрение на 
Синодот на МПЦ”, рече Александров. 

Со ова Одлука се очекува да престанат долгогошишните несогласувања и 
„судски распетија”, особено на црквата „Света Петка”, а членките на Здружение-
то на македонски заедници во Австралија сметаат дека со тоа ќе ги заштити са-
моуправните надлежности на локалните македонски православни заедници врз 
своите храмови и други имоти, а притоа да останат во духовно единство со Све-
тиот Синод на МПЦ, во согласност со взаемно прифатените правила и законите и 
регулативите кои важат за други непрофитни организации кои се регистрирани 
како правни лица во демократска Австралија.

Авторот на овие редови, како Македонец, како поклоник и чувар на светата 
Македонска православна црква, како познавач на црковното живеење на Маке-
донците во САД, Канада, Австралија, Европската Унија, во Македонија и во други 
земји во светот, како прв и скромен непартиски фукционер кој беше на чело на 
Комисијата за односи со верските заедници во Република Македонија, од почето-
кот на создавањето како суверена и независна држава до денес, ги следи и пишу-
ва за Македонците во дијаспората. Затоа верувам дека читателите позитивно ќе 
ја разберат непристрасноста во целиот овој долг, и штетен спор на долго „судско 
распетие” за Македонците во Австралија. 
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РИСТО АЛТИН 
ЛЕГЕНДА ВО ИСЕЛЕНИШТВОТО   

Меѓу големиот број Македонци од егејскиот дел на Македонија кои се пресе-
лиле во Австралија поради неподносливите политички услови и разните други 
околности за живеење во Грција под режимот на Метаксас е, секако, Ристо Алтин. 
Тој е еден од најпознатите преселници, доблесни активисти и борци за македон-
ската кауза во Викторија и пошироко на петтиот континент. 

Ристо Алтин (1917 – 2007), е роден во селото Лаген, односно Колибите Лаги-
но, кое денес е преименувано во Триандафила, Леринско. Тоа се наоѓа во самите 
пазуви на планината Вичо на надморска височина од околу 1.100 метри и од секо-
гаш било населено со Македонци и до денес не претрпело етнички измени. 

Авторот на овие редови Славе Катин имаше неколку средби со Ристо Алтин 
и во Македонија и во Австралија со кого разговараше за голем број прашања и 
проблеми на црковното живеење во Австралија.

Така, меѓу другото, за неговото родно село потврди, дека во минатото имало 
околу стотина куќи и уште толку колиби, кои селаните ги користеле за обработка 
на своите оддалечени имоти. Инаку, Колибите Лагино не се споменуваат како по-
себна населба, затоа бројот на населението броел околу 500 лица во 1940 година.

Меѓутоа, емигрирањето во балканските земји, особено во Бугарија, а најголе-
миот број се преселиле во прекуокеанските земји, особено во Австралија и Кана-
да, при што бројот на жителите рапидно се намалил. Тоа особено било изразено 
по Граѓанската војна во Грција, кога во селото останале само стари изнемоштени 
лица чиј број бил помалку од стотина.

Еден од тие преселници во Австралија бил Ристо Алтин, синот на Пандели Ал-
тин, Македонецот кој неколку пати бил на печалба во Америка. Неговиот син Рис-
то само ги продолжил семејните печалбарски патишта. Така, тој уште во далечна-
та 1937 година, како младо момче допатувал во Австралија. Неговата фамилија 
била позната и жигосана кај грчките власти како револуционерна, како непомир-
лива со негаторските режимски потези и затоа секогаш била контролирана од 
будните очи на атинските власти. 

Ристо Алтин бил на дваесетгодишна возраст кога ја напуштил Македонија под 
притисок на грчката жандармерија која безмилосно на неколку пати го претепа-
ла, и покрај тоа што тој бил малолетен. Имено, неговиот „голем прекршок“, бил во 
тоа што тој, во тоа време се презивал Стојков и своето име и презиме го пишувал 
на македонски и на кирилица, и затоа учителот го предал на полицијата.

Без да дознае семејството, полицијата дошла во селото, влегла во куќата на 
Стојкови за да бара прогресивна литература, а со тоа да биде елиминиран и са-
миот Ристо. Ја превртиле цела куќа, меѓутоа не нашле ништо. Тоа уште повеќе ги 
налутило властите и го привеле високото, бујно младо момче. По патот кон по-
лициската станица Ристо Стојков бил тепан со кундаците на пушките, со клоци и 
тупаници. Многу пати тој се нашол во калта во бесознание, но и тоа не помогнало 
да биде влечкан по патот и да го гледаат Македонците како пример, за да видат 
што ќе ги снајде и нив ако се занимаваат со македонски работи. 

Според сеќавањата на Ристо за овој немил настан, во меѓувреме кога се ос-
вестувал им кажувал на џандарите дека нема ништо лошо направено, туку дека 
го имал напишано на македонски јазик неговото име на тетратката. Тоа уште 
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 повеќе ги налутило полицајците за да се изживуваат врз 16-17-годишното момче. 
На  патот кон полициската станица, со скршен нос, скршени заби и облеан во крв, 
Ристо се заколнал дека целиот свој живот ќе го посвети на прашањето и иднината 
на македонскиот народ и на Македонија.

Овој случај го натерал Ристо да размислува за напуштање на своето родно ме-
сто и заминување по белиот свет. Неговата приказна беше, дека со една група 
од селото и од неколку околни македонски села тргнал со брод за далечната Ав-
стралија. Уште по патот имал сериозен конфликт со некои   од Грците што биле 
сопатници на македонската група. 

Имено, тој со уште неколку други Македонци почнале да зборуваат меѓу себе 
на својот мајчин македонски јазик. Иритиран од разговорот, еден од сопатниците 
на групата Грци се обидел да им забрани да зборуваат, како што рекол Гркот, на 
„ѓупски“ јазик, со погрдно име како што тие го нарекувале македонскиот јазик. 
На тоа Ристо не премолчал, туку станал и му се спротивставил, за што дошло до 
физичка пресметка на палубата од бродот. 

Првата дестинација на Ристо Алтин во Австралија бил Мелбурн, каде се нашол 
со некои соселани кои добронамерно му го покажале патот на иднината. Мелбу-
рн за Ристо Алтин беше градот на младоста, на љубовта на бизнисот, на животот, 
на висините и падовите. Таму тој стана познат и признат Македонец и почитуван 
Австралиец од македонско потекло. Во Мелбурн Ристо Алтин стана доајен на ма-
кедонското движење во Австралија.

Со самото пристигнување во Мелбурн Ристо Алтин имал симпатии кон маке-
донската прогресивна организација, а таков бил случајот со поголема група Ма-
кедонци, кои беа подржувачи на системот во Советскиот Сојуз и други прогресив-
ни земји Тоа беше периодот пред Втората светска војна кога немало македонски 
организации. Некои од неговите собраќа од егејска Македонија му ја предложиле 
организацијата „Тодор Александров“, која била формирана во 1936 година, тогаш 
станал и нејзин член. Меѓутоа, кога Ристо Алтин ги увидел намерите на бугар-
ската пропаганда, по неколку недели и неколку одржани состаноци, ја напуштил 
организацијата. Тогаш новиот млад печалбар дошол до заклучок дека оваа орга-
низација не се бори за идеалите и целите на македонскиот народ, туку напротив.

Инаку, оваа прва македонско-бугарска организација во Мелбурн која го носе-
ла името „Тодор Александров“ била со големобугарски цели, затоа имала кус век. 
Таа ги спроведувала своите активности во една мала кафеана и била контроли-
рана од страна на тогашната бугарска фашистичка влада. 

Затоа, Ристо Алтин демонстративно ја напуштил организацијата „Тодор Алек-
сандров“ и продолжил во Мелбурн да лобира и да собира етнички Македонци кои 
заедно, што помасовно да ја помагаат борбата за ослободување на Македонија 
од тогашните окупатори. Така во 1940 година ја формирале организацијата „Гоце 
Делчев“ која била македонски ориентирана, а не Ванчомихајловистичка, како што 
постојано велеше Ристо Алтин.

По напуштањето на МПО како пробугарска организација, Ристо Алтин се при-
клучил на една организација наречена „Прогресивна младина“, каде што успеал 
да го научи англискиот јазик. Во 1941 година, тој и неговите сонародници Ефто 
Трајановски и Томе Гергов организирале игранка во Сириската црква во источен 
Мелбурн, со цел да соберат пари за руските војници кои се бореле против Герма-
нија. Ристо Алтин беше еден од основачите на првата организација во Мелбурн 
„Гоце Делчев“. Подоцна, оваа организација се разви во Македонска народна лига 
(МПЛ), чијашто цел беше да ги обедини сите Македонци.
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Како дел од нејзините напори да се воспостават институции за живот на заед-
ницата, според Алтин, било решено да се воспостави црква во во Фицрој. На 14 
мај 1956 година, бил избран црковен комитет, со Васил Мојанов како прв претсе-
дател. Ристо Алтин бил еден од иницијаторите, со цел да се изгради македонски 
храм, што ќе им служи на православните Македонци, кои со гордост ја истакнуваа 
својата национална припадност, богатиот фолклор и историјата.

Првите подготовки за црковното организирање датираат од крајот на 1955 
и од почетокот на 1956 година, кога во Мелбурн, група активисти, меѓу кои беа: 
Ристо Алтин, Дане Трпков, Стојан Србинов, Петре Божанин и други, покренаа ини-
цијативи, да се пристапи кон нови пошироки форми на собирање, што беше една 
од основните цели на МАНС при неговото основање, во која Ристо Алтин имаше 
водечка улога.

На Илинден, 1958 година, на свечен начин, а во присуство на голем број доселе-
ници и симпатизери, беше поставен камен-темелникот на црквата „Свети Ѓорѓи“, 
којашто се наоѓа во Фицрој. Една година подоцна е поставена спомен-плочата на 
која стои: „Оваа црква е изградена за потребите на македонската православна 
општина“, а на 7 август 1960 година тогашниот епископ злетовско-струмички гос-
подин Наум, во сослужение на поголем број македонски свештеници, го освети 
храмот на светиот великомаченик Ѓорѓи. Тој е прв македонски храм во дијаспора-
та осветен од македонски владика, кој за прв пат ја изрече светата литургија на 
својот мајчин македонски јазик. Исто така, оваа е прва македонска православна 
црква изградена надвор од Република Македонија.

Овој голем настан во Мелбурн, беше од извонредно значење за македонските 
доселеници во Австралија и воопшто за Македонците во дијаспората. Црквата 
Св. Ѓорѓи ги поттикна Македонците ширум светот да се зближат, да градат и да 
црквуваат во свои духовни храмови, со што се афирмираат како посебна нација и 
ја шират вистината за својот народ и нивната дедовска земја – Македонија.

Овој значаен и голем македонски центар се наоѓа во Престон, во еден убав дел 
на градот каде денес е изградена новата црква посветена на свети Ѓорѓи и на све-
та Богородица. На самиот влез на центарот се извишува споменик на Гоце Дел-
чев, кој е откриен на 3 декември 1988 година, а под платото е раскошниот храм 
и културно-просветниот центар „Епинг“ кој има неколку сали и други придружни 
простории, од кои големата сала е вистински културен дом и како матица, пред сé, 
на  постарата генерација доселеници.

Во составот на црквата започна со успех да работи Културно-просветното 
друштво „Светлост“, формирано кон крајот на 1960 година, чии членови покажаа 
голема љубов кон македонската народна песна и оро со толку пати покажани и 
докажани квалитети пред јавноста низ Австралија и во Македонија. Исто така, 
во состав на црквата работи пензионерска група и други секции. Во овој храм во 
изминатиот период се извршени повеќе од 6.000 крштевки, повеќе од 4.000 вен-
чавки и повеќе од 2000 лица се испратени во вечниот покој според обичаите и 
традициите на православниот македонски народ.

Истакнатиот македонски Австралиец почина на 20 април 2008 година, во 
Мелбурн, каде се наоѓа неговиот вечен дом. Ристо Алтин беше активен во маке-
донското движење до последните денови, оставајќи зад себе богата македонска 
историја. Тој беше пример како треба да се брани македонскиот јазик, Црквата, 
народот и Македонија.
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ПЕТАР БОЖАНИН 
БРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА 

Петар Божанин беше прв претседател на разгранокот на Македонско - австра-
лискиот народен сојуз за Мелбурн и еден од првите активисти за изградбата на 
првата МПЦО надвор од Македонија – „Свети Ѓорѓи”. Со Петре Божанин се срет-
навме во Македонскиот центар „Епинг”, при заедничкото другарување на члено-
вите на Македонската православна црковна општина за Мелбурн и Викторија – 
„Свети Ѓорѓи” и на традиционалниот пикник што се одржа кај манастирот „Свети 
Климент Охридски” во месноста Кинг Лејк во непосредна близина на Мелбурн. 

Поводот беше да се запознаеме и да поразговараме со овој истакнат иселеник 
и патриот од Беломорска Македонија, кој беше прв претседател на разгранокот 
на Македонско- австралискиот народен сојуз за Мелбурн и еден од најактивните 
во почетните години на организираното живеење во метрополата на Викторија. 

Петре беше еден од постарите доселеници кој стасал на петтиот континент 
пред Втората светска војна, еден од многуте Македонци од Леринско кој, поради 
лошите економски услови и политичката ситуација, го напуштил родното огниште 
и свил гнездо во далечната и демократска Австралија каде, за разлика од држа-
вата во која е роден, ги ужива сите социјални и човекови права. 

Чичко Петре Божанин, како често го нарекуваат помладите од селото Нерет, 
беше типичен леринчанец, Македонец и по душа и по срце; благороден, со блага 
насмевка и интелигентни црти на лицето, рус, од среден раст, честит и добротвор-
на измачена македонска душа, која видела и добро и зло. 

Тој е роден во 1913 година, во судбоносниот и крчмарски период за Македо-
нија, кога се направи неправда врз неговата татковина, од што носи лузна на ду-
шата. Роден е во селото Нерет, Леринско, во егејскиот дел на Македонија, во едно 
од поголемите планински македонски села меѓу Лерин и Костур, а кое е сместено 
во една котлина на Неретската Планина. 

Селото Нерет отсекогаш било населено со Македонци, од кои голем број се ра-
селиле ширум светот. Особено бројот на оние што ја напуштиле дедовската земја 
се зголемува по поразот на Демократската армија на Грција и по Граѓанската вој-
на, во која учествуваше и македонското население од тие македонски простори, 
со цел да ги оствари своите национални и социјални права, за кои сонуваа и се 
бореа многу години.

Нерет е типично планинско село, на надморска височина од околу илјада ме-
три и најмногу е познато по планинските јагоди кои нашироко се прочуени по 
својот квалитет и арома. Нив ги има во изобилство, а кај народот тие се познати 
под името планушки. Петре Божанин го напуштил своето родно село пред војна-
та, но болката и љубовта кон родното место, кон дедовската земја и кон сето она 
што е македонско, го понесе со себе и во Австралија, за да го пренесува и шири на 
генерациите што доаѓаат. Како што вели песната, се разбира за тоа време, „Туѓи-
ната пуста да остане”, така и беше. 

Во 1937 година Петре Божанин, со група соселани од Нерет, заминал засеко-
гаш в туѓина. Цели десет години живеел и работел на фармите оддалечени од 
Мелбурн неколку стотини километри за да обезбеди гола егзистенција. Меѓутоа, 
по Втората светска војна, како и многумина од Балканот, така и Петре се пресе-
лил во Мелбурн. Таму се сретнал со својата животна сопатничка, Велика, честита 
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Македонка родена во селото Долно Котори, Леринско, а која потекнува од ре-
волуционерното семејство Неловци. Цели четириесет години таа му била десна 
рака на Петре, со кого има една ќерка. 

Исто така, и Велика била една од првите жени – активистки во новата средина, 
и особени заслуги има во формирањето на женската секција при МПЦО „Свети 
Ѓорѓи”, во која вложила многу труд и време за доброто на македонскиот храм и 
воопшто за афирмација на македонската колонија и македонските доселеници. 

Петре Божанин, како што ни рече, при нашата оддамнешна средба, потекнува 
од сиромашно македонско печалбарско семејство, од кое многумина се распрс-
нале ширум светот. Тој потекнува од честито и вредно семејство, кое има карак-
теристично име за тој дел на Македонија. Имено, презимето Божанин го добил по 
името на неговата прабаба која се викала Божана. И при средбата Петре Божанин 
беше во години, но беше витален, остроумен со доблест и честитост  веќе во поо-
дминати години..) 

Според Петре Божанин, Македонците во Австралија кои останале да живеат 
во поголемите индустриски центри, почнале да се групираат во македонски клу-
бови, со што се појавиле првите организирани форми на дејствување, каде што 
биле поставени темелите на првите македонски организации. 

Една од таквите форми на собирање била организацијата Македонско-ав-
стралиски народен сојуз (МАНС), која одреден период играла значајна улога во 
животот и афирмацијата на македонските доселеници во Австралија. Темели-
те на МАНС биле удрени веднаш по Втората светска војна, кога во градот Перт, 
Западна Австралија, се одржала Првата македонска конференција од страна на 
членовите на друштвото „Единство”, на која е одлучено, Организацијата да им 
служи на целите, задачите и интересите на македонското иселеништво во Ав-
стралија, без разлика од кој дел потекнува тоа, а било донесено и решение да 
се издава првиот македонски весник на мајчин јазик „Македонска искра”, како и 
да се поведе акција за собирање средства за изградба на болницата во главниот 
град на Македонија – Скопје. 

Инаку, по формирањето на МАНС започнале да се организираат неговите раз-
граноци речиси во сите градови каде живееле македонски доселеници. Така, во 
Мелбурн, во една од тогашните најзначајни колонии, бил формиран разгранокот 
„Македонски сојуз”, кој, меѓу првите, успеал да купи и да има сопствен дом – ме-
сто, на кое подоцна во 1960 година се изградила првата македонска православна 
црква надвор од Македонија – „Свети Ѓорѓи”, која одиграла пионерска улога во 
понатамошниот духовен, национален, културно-просветен и спортски живот во 
Австралија, со одгласи и во Канада, САД. и западноевропските земји. 

 Прв претседател на разгранокот на МАНС за Мелбурн бил Петре Божанин, а 
меѓу најзначајните активисти биле и познатите македонски доселеници од Бело-
морска Македонија: Дане Трпков, Стојан Србинов, Ристо Алтин, Ванчо Неделко-
вски, Алексо Раковитис и многу други, кои биле првите организатори.. 

Исто така, Божанин бил еден од покренувачите на идејата за формирање на 
македонската црковна општина и изградба на црква, што се одлучи на собирот, 
одржан на 14 мај 1956 година, кога за претседател бил избран многупочитувани-
от Васил Мојанов, а за секретар Петре Божанин. 

Како секретар, тој одиграл важна улога како на организациски план, така и на 
полето за зближување на македонските доселеници и собирањето средства за 
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изградба на црквата. Поради неговиот честит и активен однос во македонската 
заедница, Божанин бил еден од многупочитуваните и заслужен во афирмирање-
то на македонското национално самобитие на најдалечниот петти континент.

Исто така, во октомври 1950 година група Македонци од првата генерација до-
селеници од Леринско и од Костурско ја формирале првата самостојна православ-
на црква „Свети Кирил и Методиј”. Во 1953 година бил изграден убав и простран 
храм со средства исклучиво на Македонци од Леринско и Костурско. Првата бого-
служба била обслужена на 5 јануари 1954 година од свештеник Македонец од Ле-
ринско кој завршил богословија во Истанбул. Оваа црква им служела на Македон-
ците 10-тина години, кога со урбанистичките промени била срушена и на нејзино 
место е изградена денешната „Свети Кирил и Методиј”, која е регистрирана како 
Македонско-бугарска источно православна црква. По судски пат црквата ја пре-
зеле неколку Бугари и сега е под јуриздикција на Бугарската православна црква. 

Од друга страна, пак, македонската православна црква „Свети Ѓорѓи” во Мел-
бурн, во која Петре Божанин бил првиот секретар, во исто врме е прва црква из-
градена надвор од Македонија и е дело главно на Македонци од Егејот. 

Вистината за создавањето на македонската православна црковна општина и 
за изградбата на македонскиот духовно-национален храм наиде на силен отпор 
кај непријателите. Но, и покрај сè, на Илинден 1958 година, на свечен начин, а во 
присуство на голем број доселеници и симпатизери, бил поставен камен-темел-
никот на црквата „Свети Ѓорѓи”, којашто се наоѓа во Фицрој. 

Една година подоцна е поставена спомен-плочата на која пишува: „Оваа црква 
е изградена за потребите на македонската православна општина”, а на 7 август 
1960 година тогашниот епископ Злетовско-струмички господин Наум, во сослу-
жение на поголем број македонски свештеници, го осветил храмот на свети Ѓорѓи 
и тоа е прв храм надвор од Македонија осветен од македонски владика.

Овој значаен и голем македонски центар се наоѓа во Престон, во еден убав 
дел на градот каде денес е изградена новата црква посветена на свети Ѓорѓи и 
на света Богородица. На самиот влез на центарот се извишува споменик на Гоце 
Делчев, кој е откриен на 3 декември 1988 година, непосредно каде што се изви-
шува црквата и се наоѓа културно-просветниот центар „Епинг” кој, покрај другото 
има неколку сали и други придружни простории. 

Активностите во Мелбурн за изградба на македонска црква почнале веднаш 
по создавањето на Републиката. Меѓутоа, најзначаен датум за Македонците - пе-
чалбари е, секако, 14 мај 1956 година, кога се одржал првиот јавен собир на кој со 
силен жар, ентузијазам и љубов започнала кампањата за собирање средства меѓу 
Македонците со цел да се изгради македонски храм, што ќе им служи на право-
славните Македонци, кои со гордост ја истакнуваа својата посебна национална 
припадност, цивилизациски вреднсоти, богатиот фолкор и историјата.

Црковната општина „Свети Ѓорѓи и Света Богородица”, е добитник на престиж-
ната награда „Свети Климент Охридски”. Таму, со голем успех работи женската 
секција, потоа неделното училиште на македонски мајчин јазик, фудбалскиот 
клуб, библиотеката, културно-просветниот центар „Епинг”, каде што се наоѓа спо-
меникот на Гоце Делчев. Епинг е собиралиште особено на младите, но се развие-
ни и многу други активности на Македонците во Австралија.
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АНДРЕА БРАНОВ 
И НЕГОВАТА МОНОГРАФИЈА 

Животната приказна на Андреа Бранов, австралиски Македонец е сместена 
во неговата монографија што ја подготви авторот на овие редови, Славе Катин. 
Монографијата е еден вид биографско-публицистичко дело и претставува сво-
евидна сага за жилавоста, макотрпението, упорноста и истрајноста на Андреа 
Бранов од селото Буф, Егејска Македонија. А судбината на Бранов е слична или 
идентична со судбините на голем број Македонци 

Во делото тој е претставен како Македонец со посебни одлики, човек кој и кол-
ку и да претрпел удари, да поминал низ разни премрежија, како дете имал и глад 
и страв, сепак, тој опстојал и останал доследен како страдалник, како борец за 
подобро утре.

Андреа Бранов е сведок на бомбардирањето, на тортурите и на тешкиот жи-
вот, на уцените на квазидемократската грчка власт. Тој е Македонецот кој ја изо-
дил и бегалската голгота во 48 година. Андреа Бранов останува да биде нашиот 
многу драг пријател, другар, роднина, соактивист и патриот, чија голема љубов и 
предизвик е новинарството. 

Андреа Бранов на своите плеќи ја преживеал голготата на Македонците од 
егејскиот дел на Македонија, која започнала уште со разделувањето на Маке-
донија. Така, поделбата на Македонија и на македонскиот народ на четири дела 
по Балканските војни го спречила остварувањето на повеќевековната желба за 
создавање на независна македонска држава, на целата македонска територија. 
Македонците биле изложени на раселувања и асимилации во различните бал-
кански држави. Во тие рамки, особено трагична била судбината на Македонците 
во егејскиот дел на Македонија, односно во Грција. Од каде под присила на ре-
жимот, голем дел од македонското население било протерано, или ги напуштило 
своите опожарени домови заедно со срушените надежи за скоро враќање назад.  

Андреа Бранов е роден во убавото македонско село Буф, Леринско на 13 сеп-
тември 1935 година и потекнува од чисто македонско семејство од татко Филип и 
мајка Марија. Патриотското семејство Бранови се смета дека е едно од најстари-
те на тие македонски простори. Тој потекнува од фамилија која пуштила длабоки 
корени во Македонија, Австралија, во Канада и Соединетите Американски Држа-
ви и во други земји.

Детството Андреа го поминал во Буф и тоа е неговиот незаборав. Постојано 
го придружувал својот дедо Симе, благороден Македонец кој завршил за поп, но 
никогаш не се запопил, ама го викале Симе Попето. Дедо му зборувал и пишувал 
дури на седум јазици, а имал и чудесна способност да лекува со природни билки 
од ливадите и планините.

 Во селото сите го канеле Симе Бранов на гости, зашто покрај исцелителната 
моќ, неговиот „златен глас“ преку песната ги воодушевувал луѓето. Освен тоа, бил 
и еден од најдобрите псалтири во црквата. Андреа уживал да биде во близина на 
својот дедо, голтајќи го секој негов збор, секоја негова мисла, порака...

Инаку родното место на Андреа Бранов, селото Буф се наоѓа сместено во па-
зувите на планините Баба и Бигла и е едно од поголемите села во Македонија. 
Се наоѓа на 28 километри оддалечено од Битола и 10 километри северозападно 
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од Лерин, на надморска височина од околу 1.000 метри. Селото е сместено меѓу 
реките Лалешка и Лајчарска, кои минуваат низ селото со чиста ладна вода. 

Во текот на Граѓанската војна во Грција 1946 – 1949 година, кога голем дел од 
воените дејства се случувале на териториите со македонско население, а пора-
ди масовното вклучување на Македонците во рамките на Демократската армија 
на Грција, Привремената демократска влада од Атина, извршила т.н. евакуирање 
(протерување) на децата од тие области. Најголем број од евакуираните биле ма-
кедонски деца, кои биле прогонети и раселени во повеќе источноевропски земји 
на комунистичкиот блок и во поранешна Југославија.

Таква била судбината на Андреа Бранов, кој како протерано дете, заедно со 
неговиот дедо Симе и чичко му Крсте, ја следеле патеката на поголема група од 
леринскиот крај, кои, најпрво, дошле во селото Кременица, Битолско, а потоа ста-
сале во Битола, од каде со воз биле пренесени во логорот за бегалци во селото 
Браилово, Прилепско, каде биле сместени голем број протерани Македонци од 
Егејска Македонија. 

По една недела со воз биле префрлени во Штип, за потоа да бидат однесени 
во Пробиштип, односно во селото Гајранци, каде веќе се наоѓале неговиот татко, 
мајка, најстарата сестра и братот. Тие не можеле да претпостават дека таму ќе се 
сретнат, затоа средбата била неочекувана, полна со радост и со солзи.

Во 1948 година животната сторија на семејството Бранови продолжува во 
селото Пишица, Светиниколско. Во тоа полско село Андреа Бранов живеел во 
времето на колективизацијата. Таму го завршил основното образование и кога 
требало да оди во гимназијата во Свети Николе со цел да го продолжи своето 
образование, семејството во 1951 година се преселило во Битола.

Битола за Андреа била втората љубов. Таму се чувствувал како дома и покрај 
тоа што на почетокот имал проблеми во животот. Во 1952 година заминал на ра-
ботна акција на патот што се правел од селото Магарево кон Пелистер, а учеству-
вал и на сојузна акција во Словенија.

Меѓутоа, во 1963 година судбината го однесе во Австралија. Имено, уште во 
1955 година, братот на Андреа, кој веќе бил во Австралија, подготвил документи 
за негово заминување во таа далечна прекуокеанска земја. 

Во тој период формирал брачен живот со Орданка, со која се запознал во Би-
тола и таму во селото Горно Оризари започнала нивната љубовна приказна. Таа 
води потекло од македонско семејство од селото Неокази, Леринско. Нивниот 
брак бил склучен на 17 февруари 1959 година, и во 1960 година како плод на 
нивната љубов го добиле синот Ѓорѓи.

Потоа во 1963 година заминале за Мелбурн, Австралија. Таму како новодој-
денци го започнале новиот живот, им се родил и другиот син и така новото се-
мејство започнало да живее и твори на петтиот континент, каде се определиле да 
биде сочувано македонско национално чувство,

Андреа Бранов рече дека во 1963 година му започнала една нова приказна, 
на новите простори во далечна Австралија. Уште со самото пристигнување тој 
се зачленил во Македонската православна црковна општина за Мелбурн и Вик-
торија „Свети Ѓорѓи“, а потоа станал член на управата на тој македонски храм. 
Во исто време пројавувал интерес на спортски план и станал активен член на 
фудбалскиот клуб „Македонија“. Со време ја открил својата дарба и наклонетост 
кон спортското новинарство, затоа започнал и да соработува со поголем број 
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 македонски весници во Австралија и станал прв член на Австралиската новинар-
ска асоцијација. Се чини најголемиот успех во спортското новинарство го пока-
жал на страниците на „Нова Македонија“, „Австралиско-македонскиот неделник“, 
потоа за „Македонскиот глас“, Етничкото радио и други гласила. 

Авторот на овие редови за прв пат се сретна со Андреа Бранов во Мелбурн при 
една посета на македонска делегација во Австралија. На аеродромот нè чекаше 
поголема група нашинци, меѓу кои и Андреа Бранов. Средбата беше срдечна, не-
секојдневна, македонска. А тој аеродром е место за безброј македонски средби и 
разделби, за многу среќни, тажни и необични, карактеристични видувања и пре-
чекувања. Таква беше и нашата средба со Андреа, нашиот познаник, пријател и 
соработник од почетокот на излегувањето на весникот „Австралиско-македонски 
неделник“. Тој беше еден вид гостин преку телефон, преземајќи ги извештаите за 
весникот, секоја недела во 23 часот, кога ќе речеше: „Добра вечер за Македонија“, 
а „Добро утро за Австралија“, ќе пренесеше некоја порака, а потоа со внимание ги 
слушаше и снимаше вестите, особено оние од спортот. Сето тоа како на филм ни 
се врати во мислите при средбата. Но, Андреа го запознавме и во текот на летниот 
период во 1991 година, кога тој со сопругата Дана преку Канада, каде се сретнаа 
со бројни Македонци, пристигнаа во Скопје. Тогаш, во Здружението на новинари-
те на Македонија на Андреа му беше предадена новинарска книшка.Го познавав-
ме, исто така, од неколку средби со него и Орданка што ги имавме во нивна чест 
во Македонија, кога се чувствувавме како да се знаеме уште од деца.

И, ете, во Мелбурн сме, пак, заедно, во нивниот македонски дом, каде Андреа 
и Орданка го покажаа сето свое гостопримство, топлина, блискост и домаќински 
однос. Нивниот дом се наоѓа во Лајлор, дел од метрополата Мелбурн. Таму, во 
тој убав дел каде живеат голем број Македонци од разни краеви на Македонија, 
свиле свое гнездо Андреа и Орданка, каде човек се чувствува како да е во стариот 
крај, бидејќи тие се со насмевка на лицето, со срце и душа, гостопримливи се и 
човек се чувствува како да се наоѓа на конак во познатото семејство Бранови во 
селото Буф. 

Андреа е од среден раст, со спортска витална става, со очи полни со љубопит-
ност и израз на почит, со блага насмевка на лицето, заедно со Орданка во градите 
носат душа и срце македонско. Тие се едни од многуте Македонци кои поради 
познатите причини во Беломорска Македонија засекогаш го напуштиле своето 
родно место, го оставиле родниот праг и се задомиле во далечната Австралија. 
Тој ја напуштил Македонија и неговиот роден Буф, но носталгијата не го напушти-
ла него. Во исто време, живее во Австралија, а мисли на Македонија. Повторната 
средба ја имавме во Битола, кога по 18 години престој во Австралија дојде во Ма-
кедонија, и кога се договоривме да му напишам монографија за неговиот живот и 
дело, за неговото родно место...

Андреа беше многу среќен, бидејќи живееше и сонуваше само за Македонија, 
за неговото родно село, за детството. Посети многу места во Републиката и одлу-
чи да го посети и Буф. Го виде родното село, нивната куќа и сè она на што се сеќа-
ваше, но му остана само тагата за минатото, зашто не виде сегашност и иднина. 
Му остана чемер на душата. Го напушти неговиот роден праг со солзи на очите, но 
и со надеж дека ќе победи правдољубието не само во светот, туку и на овие прос-
тори, бидејќи сите ние се раѓаме, прво, како луѓе, а потоа ја понесуваме нашата 
национална припадност дека сме Македонци. 
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АКАДЕМИКОТ РЕЏИНАЛД ДЕ БРЕЈ 
СЛАВИСТ И ПРИЈАТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

Овој угледен славист, поет, преведувач и светски научник беше вљубеник во 
македонскиот јазик и во Македонија. Тој беше составувач на новиот македонско 
-англиски толковен речник При посета на главниот град на Австралија, го посе-
тивме и домот на професорот д-р Реџиналд Артур де Бреј, член на Македонската 
академија на науките и уметностите надвор од работниот состав и професор на 
Австралискиот национален универзитет во Канбера. 

Реџиналд Џорџ Артур де Бреј беше угледен славист, поет, македонист, науч-
ник, кој во своите трудови има пројавено интерес за изучување на области од по-
веќе словенски јазици и литератури, како што се српско-хрватскиот акцент, ру-
ската фонетика и фразеологија, стилистиката на словенските јазици, словенската 
поезија и друго. 

Професорот Де Бреј беше љубезен и со задоволство прифати да го посетиме 
и да разговараме во неговиот дом, сместен во еден од најубавите квартови на 
Канбера. Притоа, разговаравме за минатото, сегашноста, иднината, научниот ин-
терес, македонскиот јазик и литература, подготовките на македонско-англискиот 
толковен речник и за сè она што овој угледен научник и врвен славист го поврзу-
ваше со македонскиот народ и Македонија. 

Во разговорот што траеше неколку часа, дознавме дека тој студирал во Ан-
глија, каде и докторирал на Лондонскиот универзитет, на тема од областа на фо-
нетиката на српско-хрватскиот јазик. Предавал компаративна граматика на сло-
венските јазици на Лондонскиот универзитет. Потоа, предавал на Универзитетот 
во Мелбурн и на Австралискиот национален универзитет во Канбера. Од 1974 го-
дина бил член - соработник на Австралиската академија за хуманистички науки. 

Професорот Реџиналд де Бреј, покрај другото, е автор на познатата обемна 
публикација „Водич на словенски јазици“, отпечатена во Лондон во 1951 година, 
со која тој го заслужи епитетот славист од светски глас. Во ова познато дело, ви-
дно место му посветува на македонскиот јазик. Имено, околу осумдесет страници 
се посветени на развојниот пат на литературен јазик, на граматиката, а дава избор 
на македонски текстови, како и се осврнува на прашањата сврзани со (не) призна-
вањето на македонскиот јазик, за причините и последиците. 

Исто така, професорот Де Бреј беше благороден како човек, хуман и со ши-
роки човечки и духовни хоризонти. Во неговиот дом, кој беше исполнет со многу 
книги од целиот свет, како и од Македонија, се запознавме и со неговата сопруга 
од италијанско потекло, а која нè послужи со англиско кафе. Неговиот дом за жи-
веење и работа беше еден вид градина, сместен меѓу многубројни дрвја и зелен 
простор зад куќата и наликуваше на оттргната оаза. Во собата во која разгова-
равме, на централно место беше сместен постерот на ангелот во црквата „Свети 
Ѓорѓи“ од Курбиново. 

Во разговорот дознавме дека професорот Де Бреј е вљубеник во култур-
но-историските споменици на Македонија, особено во Курбиново, „Света Со-
фија“ и „Свети Спас“, како и во македонскиот народ, неговиот јазик и литература. 
Во пријатниот разговор, покрај другото, професорот Де Бреј рече дека ја посе-
тил Македонија, во триесеттите години уште кога бил студент, кога и дошол во 
Скопје. Во тој период, тој дел на Македонија се викаше Јужна Србија. Меѓутоа, при 
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 неговата посета се убедил во посебностите на македонскиот јазик, бидејќи слуш-
нал различен јазик кој не бил ниту српски, ниту бугарски, ниту грчки, туку посебен 
јазик што за него претставувало откритие. 

Тој јазик што тој го слушнал пред војната, стана познат и признат како посе-
бен јазик во новата Република Македонија. Многу се заинтересирал за јазикот во 
Македонија и направил опис на македонскиот јазик врз база на граматиката на 
Круме Кепески, а потоа тој материјал го приклучил во неговата книга „Водич на 
славјанските јазици“. Во публикацијата ги опишува сите посебни славјански јази-
ци, а започнал со стариот црковен-словенски јазик па сè до сите јужнословенски, 
западно-словенски и источно-словенски јазици. Македонскиот јазик е еден од 
овие јазици кој ги има сите посебности на другите славјански јазици. 

Цели осум години професорот Реџиналд де Бреј работел врз еден опширен 
македонско- англиски толковен речник во соработка со Институтот за македон-
ски јазик во Скопје, особено со македонските научници Трајко Стаматовски, Бла-
гоја Корубин и Тодор Димитровски. Ни покажа дел од изработениот речник кој го 
подготвувал во асистенција на д-р Питер Хил и други соработници од Австралија. 
Видовме седумстотини шеесет и пет готови страници, што навистина претставу-
ваше обемно и капитално дело. 

Во врска со речникот, професорот рече дека за период од две години ќе ги 
завршат сите работи околу ова дело и додаде дека има желба што поскоро да 
биде готов македонско- англискиот речник и, живот и здравје, ќе дојде повторно 
во Македонија.

 Инаку, д-р Де Бреј нè информира дека проектот за македонско-англискиот 
речник го финансира австралиската влада, преку Австралиската програма за до-
делување стипендии за научни испитувања што претставува признание на маке-
донскиот народ и неговата Македонија, која во тие моменти се бореше да си го 
добие своето место под сонцето како суверена и независна држава. 

Истакнатиот славист, македонист, поет, преведувач и интелектуалец со широ-
ки хуманитарни хоризонти, професорот Реџиналд де Бреј за своите заслуги на по-
лето на науката ја имал добиено ласкавата титула заслужен професор (emeritus 
professor) од страна на Австралискиот универзитет. Исто така, тој се имал проја-
вено и на полето на преведувачката дејност од македонски автори на англиски 
јазик. Преведувал поезија од Радован Павловски и од Анте Поповски, а и сами-
от пишувал поезија. За своите заслуги кон македонистиката и кон македонскиот 
народ, професорот Де Бреј беше удостоен со изборот за член на Македонската 
академија на науките и уметностите надвор од работниот состав.

При неговата последна посета во 1988 година тој, меѓу другото, одржал беседа 
на тема „Проблемите во составувањето на еден нов македонско-англиски речник 
и во преводот од македонски на англиски“, што значеше уште еден прилог кон 
македонската наука. Го напуштивме домот на љубезниот домаќин, човекољубец и 
миротворец, професорот Реџиналд де Бреј, со желба, пак, да се видиме во Скопје 
или во Охрид и да држиме во рацете по еден примерок од македонско-англис-
киот толковен речник, кој ќе биде значаен прилог кон македонската книжнина и 
афирматор на македонскиот јазик и литература, како и на македонската нација 
пред светот и на Македонија.

Инаку, според биографските податоци, професорот Реџиналд Џорџ Артур де 
Бреј беше роден во Сант Петерсбург, Русија во 1912 година. Неговата фамилија се 
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преселила во Англија, каде тој го посетувал училиштето Хилстон во Грејт Малвен, 
а потоа специјализирал класични студии на колеџот Малборо. Отишол во Лозана 
да студира француски а ги продолжил студиите на колеџот Ориел во Оксфорд. 
Пред да наполни триесет години зборувал многу јазици, меѓу кои: француски, 
германски, италијански, шпански, руски, полски, српски, хрватски, чешки, слове-
нечки, македонски, бугарски, словачки, украински, латински и грчки. 

Кога тој беше мало чудо во лингвистичката наука и тогаш се вработил во „Тhe 
Postal Censorship Service in the Uncommon Languages Department“. Подоцна за 
време на војната беше вработен во ББС Европски сервис. Во Лондон беше анга-
жиран за лектор на компаративна славистичка филологија на Славјанското учи-
лиште и за источно-европските студии на Универзитетот во Лондон.

Во 1955 година тој прифатил да биде лектор во Русија во новоформираниот 
Оддел за руски јазик и литература под раководство на Нина Кристесен на Уни-
верзитетот во Мелбурн, каде се запознал со неговата идна сопруга Ахнеса. Таму, 
во Мелбурн им се родиле двете деца Сергеј и Хелен. 

Во 1963 година Региналд де Бреј станал основач - професор на универзитетот 
Монаш, а по три години бил назначен за прв предавач на руски јазик на универзи-
тетот во Лондон. Потоа, во 1971 година прифатил да предава руски и да го отвори 
Одделот на словенски јазици на АНУ. Тој остана на оваа должност до неговото 
пензионирање како емеритус професор во 1977 година.

Негово прво публикувано дело беше „Водич во славјанските јазици“ во 1951 
година, а потоа преиздадено неколку пати. Тоа е едно големо дело и по форма и 
по содржина, со кое во овој долг период се служат голем број лингвисти ширум 
светот. Исто така, има објавено неколку антологии за поезија кои беа негови пре-
води од бројни славјански јазици. Меѓутоа, покрај лингвистиката, во Австралија 
живо се интересирал за австралискиот буш, особено за домашните дрва и птици. 
Во исто време тој беше посветен на музиката, особено ја сакал класичната музика.

Кога Реџиналд де Бреј беше прифатен од Светата руска православна црква, 
тој го прими господовото име Кирил, со што на голем број Руси им беше познат 
како Кирил Георгиевич. Името на свети Кирил Солунски го прифатил бидејки Ки-
рил е најпознатиот и универзалниот светец кај Словените, човекот кој ја напиша 
кирилицата и кој направи тој јазик да се зборува во многу земји.

Често се вели дека Реџиналд де Бреј беше еден модерен св. Кирил, тој беше 
учен човек, паметен и безгранично со дух и инспирации. Тој го понесе товарот 
на компаративната филологија на славјанските јазици, како што беше неговиот 
„Опширен македонско-англиски речник“. Тој беше човекот кој знаеше дека секој 
учен човек има мисија во животот и дека тоа треба да го прави на свој начин во 
текот на целиот негов живот.

Инаку, Емеритус Реџиналд Џорџ Артур де Бреј почина на 29 мај 1993 годи-
на во главниот град на Австралија – Канбера, каде му се наоѓа неговиот вечен 
дом. Тој ќе остане запаметен по неговата научна дејност, бидејќи тој беше меѓу-
народно признат како еден од големите слависти во своето време, чии студии од 
славјанските јазици ја поставија основата на академските институции во целиот 
свет. Тој беше еден од неколкуте слависти кој беше познат и почитуван во Хар-
вард, Оксфорд и Сорбона, како и во Москва, Белград, Софија и Скопје. 
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ТОДЕ КАБРОВСКИ 
ПРОСВЕТИТЕЛ ОД СИДНЕЈ

Тоде Кабровски е уважен и многукратно докажан и потврден македонски 
деец. Тој е многу посветен на македонското дело и македонската кауза, пред сé, 
со својот ангажман во сферата на образованието и воспитувањето на младите 
Македонци. Во исто време тој е еден од значајните активисти во духовната и кул-
турната дејност во големата македонска иселеничка колонија во Сиднеј, Нов Ју-
жен Велс и пошироко во Австралија.

Тоде Кабровски e роден на 8.1.1945 gодина во селото Горно Орахово, односно 
Ореово, како што битолчани го викаат ова планинско село. Името на селото по-
текнува од тоа што тој предел е многу богат со ореви и затоа го завикале Ореово. 
Инаку, населбата се наоѓа на пет-шест километри на југозападниот дел од Бито-
ла, по патот кој води преку Буково до таканаречената Ореова Долина.

Селото Горно Ореово е планинско село на надморска височина од околу илјада 
метри. Тоа е сместено во регион полн со густа дабова, ореова и иглолисна шума. 
Населбата е мала и ја сочинуваат педесетина куќи скриени во шумата. Тие се пре-
тежно изградени од камен, на два ката, со мали прозорци и пространи балкони. 
Таму е и црквата „Свети Пантелејмон“,изградена во 1860 година, обновена во Пр-
вата светска бојна, а доградена со средства на иселениците.

Според статистичките податоди, населението во 1961 година броело 229 жите-
ли, а во 2002 година само 23 лица. Миграциските процеси си го направиле своето. 
Горноореовци како да се преселиле во Битола, а нив ги има и во прекуокеанските 
земји и во Европската Унија. 

Селото Ореово е најпознато по локалното Марково Кале – археолошки лока-
литет кој претставува населба од  доцно античко време. Се наоѓа на околу 4 ки-
лометри северозападно од селото, на падините на планината Баба, каде на висок 
рид со зарамнето плато на површина од околу 2 хектара, има ѕидови градени од 
камен и варов малтер, а се среќаваат и фрагменти од керамички садови, питоси 
и покривни ќерамиди. 

Од ова село потекнува еден од истакнатите личности, Тоде Кабровски кој за-
минал за Австралија уште во 1969 година каде и денес живее со сопругата Нада, 
со која е во брак од 1972 година. Овој скромен, а многу благороден и активен наш 
сонародник кој потекнува од Ореово, Битолско, 25 години беше претседател на 
Просветно-школскиот одбор во Нов Јужен Велс и благодарение на неговото ис-
клучително упорно залагање, работа и дејствување, е воведена настава на маке-
донски јазик во државниот образовен систем на оваа австралиска држава. Низ 
училиштата досега наставата на мајчин јазик ја посетувале над 40 илјади уче-
ници, што е импозантна бројка, ако се земе предвид дека станува збор за втори, 
трети па дури и четврти генерации Македончиња. 

Со Тоде Кабровски се сретнавме во Сиднеј со кого разговаравме за животот и 
постигнувањата и проблемите на Македонците во Австралија. Но, за него беше 
поважно да се зборува за Македонија, за неговото родно место, за приликите и 
неприликите во новите општествени услови, за политичкото милје и за сè она што 
е интересно околу и за Република Македонија.

Инаку, Тоде Кабровски уште со доаѓањето во Сиднеј се вработил во автра-
лискиот „Телеком“,од 1969 - 2005 година, значи во „Телекомот“ поминал цели 37 
години, од кои, 6 месеци како работник, 5 години како техничар, 12 години во ад-
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министрација и 20 години како надзорник, од каде и се пензионира. Исто така, тој 
бил три децении во просветно-образовната дејност во Нов Јузен Велс.

Тоде Кабровски е добитник на голем број награди и признанија, меѓу кои, 
Златна плакета од Матицата на иселеници од Македонија во 1985 година, Бла-
годарница од Министерството за образование на Република Македонија во 2006 
година, Златно сонце од Македонскиот именик во 1997 година, Признание од 
Македонскиот просветно училишен одбор за Нов Јужен Велс, Благодарница  и 
статуетка на заслужните  „Мајка Тереса“, Признание почесен претседател од Ма-
кедонскиот просветен-уцилишен одбор за НЈВ, Медал „Свети Климент Охридски“ 
од Министерството за иселеништво на Република Македонија и други благодар-
ници од бројни австралиски и македонски асоцијации.

Притоа, најмногу разговаравме за Македонскиот просветно-училиштен од-
бор за Нов Јужен Велс, за што бевме запознаени дека, Одборот имал за цел да 
ги координира сите македонски училишта таму каде што живееле Македонци; да 
изработува наставни планови и програми од I до  XII одделение и да одржува се-
минари по македонски јазик.

Според Тоде Кабровски, кој долго беше матицата, душата на Македонскиот 
просветно-училиштен одбор, првата настава по македонски јазик се извела во 
мај 1976 година во населбата Њутаун и дека Македонскиот просветно-училиштен 
одбор за Нов Јужен Велс со успех започнал да работи од 1978 година. 

Бевме информирани дека Одборот бил единствена македонска институција 
од таков вид надвор од Македонија која опфаќала повеќе од 30 наставници во 
етничките училишта со околу 1.400 ученици, како и триесеттина наставници, еден 
координатор и повеќе од 600 ученици во саботните средни училишта во Сиднеј, 
Њукасл, Вулунгонг и Квинбијан.

Иницијативата за формирање на Македонскиот просветно-училиштен одбор 
ја дале наставниците кои ја изведувале наставата по македонски јазик во етнич-
кото училиште во сиднејската населба Њутаун, која почнала со работа во мај 1976 
година. Истата година во јуни во населбата Јагуна, а подоцна и во други училишта 
во населбите Кенливејл, Анклиф и во Сент Џорџ, се формирале нови училишта. 
Идејата за формирање на Одбор била поддржана од црковната управа на МПЦО 
„Света Петка“ од Рокдеил и од другите македонски асоцијации во Сиднеј. Затоа 
Македонците во Рокдеил, предградие на Сиднеј се чувствувале како да се на Ши-
рок Сокак во Битола.

Исто така, ни беше речено дека Македонскиот просветно-училиштен одбор 
успеал да го зголеми бројот на македонските етнички училишта за дополнителна 
настава по македонски јазик, потоа да го воведе македонскиот јазик во сабот-
ните училишта и да воспостави добри врски со австралиското и македонското 
општество. Така, секоја сабота македонскиот јазик, литература, култура, историја 
и географија се учеле во 12 етнички училишта во Нов Јужен Велс.

Овие училишта ги посетувале околу 800 ученици, а наставата ја изведувале 
24 наставници. Од I до IV одделение учеле во 6 редовни училишта на Министер-
ството за образование на Нов Јужен Велс. Македонскиот јазик како втор јазик го 
учеле околу 700 ученици, а наставата ја изведувале шест наставници. Исто така, 
во 7 гимназии од VI до XII одделение, 28 наставници им предавале македонски ја-
зик на околу 600 ученици, за што полагале и матурски испити и им стоела оценка 
за предметот македонски јазик.

 Според Тоде Кабровски, улогата на Македонскиот просветно-училиштен од-
бор била непроценлива и од големо значење за афирмација на македонскиот 
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јазик и културата во Австралија, каде македонскиот јазик рамноправно се упо-
требува во ова мултикултурно општество како што се практикуваат и другите ет-
нички јазици.

Се чини дека наставниците што биле испратени од Министерството за образо-
вание и наука на Република Македонија биле од големо значење за работата на 
Одборот. Така, во 1983 година бил изработен Наставен план и програма од прво 
до шесто одделение и од седмо до дванаесетто одделение.     

 За одбележување е тоа што наставниците и членовите на Одборот во сора-
ботка со наставниците и професорите од Македонија издале околу петнаесетина 
учебници и други наставни помагала на македонски јазик, кои претставуваат убав 
прилог кон македонската книжнина и придонес во наставните процеси во учи-
лиштата во Австралија и пошироко каде се учи македонскиот јазик. Овие изданија 
целосно биле финансирани од австралиската влада.

И денес овој Македонски просветно-училиштен одбор има многу значајна 
улога во воспитно-образовните процеси кај македонските и другите ученици кои 
го учат македонскиот јазик во демократска и мултикултурна Австралија. Одборот 
е добитник на наградата „Свети Климент Охридски“, на Република Македонија.

Според Тоде Кабровски,  Катедрата за македонски јазик на Универзитетот 
„Маквори“ во Сиднеј, е една од најзначајните образовни институции за Македон-
ците и бројните лингвисти во Сиднеј. Таа е основана во 1984 година и во неа го-
лем број лингвисти ги завршиле своите студии по македонски јазик и литература 
на престижниот универзитет „Маквори“. Тоа е потврда за признавањето на маке-
донскиот јазик и литература, нација и за Македонија.

Исто така, Тоде Кабровски не информира дека тој бил активен во Македон-
ското културно-уметничко друштво „Илин  ден“ од Рокдеил, кое е ороводник меѓу 
бројните културно-уметнички друштва во државата Нов Јужен Велс. Тоа било 
формирано на 26 ноември 1966 година од група Македонци, ентузијасти, кои, од-
делени од Македонија, преку орото, песната и музиката ја изразувале големата 
роднокрајна љубов и посветеност.

Инаку, Македонското културно-уметничко друштво „Илин  ден“ од Рокдеил, 
пред градие на Сиднеј, каде што живеат повеќе од дваесетина илјади наши луѓе, 
е ед но од нај ста ри те и најактивните македонски друштва на петтиот кон ти нент. 
Работи во составот на МПЦО „Света Петка“, и во него досега чле нувале над 2.000 
млади играорци, музичари, пејачи и други ен ту зи јас ти.

Освен непосредниот ангажман во изведувањето на наставата по македонски 
јазик, Кабровски остави белег и како автор и коавтор на учебници и неколку кни-
ги, како што се – „Светилник 1,2 и 3 и Културата на македонскиот народ“ во сора-
ботка со проф. др. Георги Сталев, „Тајната на зборот“ и други. Речиси и да немаше 
позначајни активности во Македонската заедница, како - денови на културата, 
поетски читања, фолклорни фестивали, хуманитарни акции, црковни празнувања 
или изложби и предавања, а да не даде свој придонес и личен ангажман активис-
тот Тоде Кабровски.

Денес Тоде Кабровски е почесен претседател на Македонскиот просветно - 
училишен одбор за Нов Јужен Велс и активен член на Македонската православна 
црква „Света Петка“ во Рогдеил, а има и други ангажмани во дел од широката 
палета активности на македонската заедница во Нов Јужен Велс.
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СЛАВЕ КАТИН 
И НЕГОВАТА ПОСВЕТЕНОСТ НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА

Во Република Македонија, за жал, античкиот период не е често и континуи-
рано истражуван, затоа бројот на делата кои  го третираат ова прашање е многу 
мал, за разлика од нашите јужни и други соседи, кои со векови потплатуваат и 
копаат по „нивната вистина”, за да ја замаглат и покријат македонската вистина. 
Меѓутоа, иако огромен фонд на артефакти се од земјата, јасно е дека  вистината 
не може да се закопа во земја,  оти,  кога-тогаш ке излезе на на виделина. Таков 
е случајот со вистината за Античка Македонија и древните Македонци, за кои е 
напишано толку многу литература што може да се спореди со литературата за 
Светото писмо - Библијата.

Токму затоа авторот на овие редови имаше можност и убава прилика овој пат 
на македонски јазик да го претстави и да го преведе од англиски на македонски 
историски роман „Александар Македонски” (Велики) (1988) на 320 страници, 
од германскиот автор Улрих Вилкен, што е базиран врз вистинските аргументи  и 
историските материјали  за Античка Македонија.

Овој историски роман е лика и прилика за развојниот  континуитет на Маке-
донија, претставен во романизирана литературна форма, со посебна нагласка на 
ликот и делото на големиот стратег, мислител и дипломат - Фип II Македонски и 
најголемиот досега воин,  освојувач на земји, гениј над гениите, обединувач на 
народите, почитувач на различните култури, традиции и обичаи, и цар на силното 
Македонско Царство  - Александар III (Велики) Македонски. Затоа, со право може 
да се рече дека ова дело претставува библиска вистина за македонските корени и 
непресушен извор од каде секој Македонец ќе  се напојува со чистата патриотска 
љубов кон татковината – Македонија, кон својот народ, со правичен однос кон 
своите собраќа, пријатели, кон човештвото…

Историскиот роман „Александар Македонски” на авторот Улрих Вилкен, а прв 
превод од англиски на македонски јазик во Република Македонија што го напра-
ви авторот на овие редови претставува збир на традиционалната македонска 
вистина, култура и наследство, почнувајќи од времето на владеењето на Филип 
II Македонски (359-336 пред Христа) до владеењето и смртта на неговиот син 
Александар III Македонски (336-323 пред Христа).

На страниците од книгата е обработена македонската вистина, многу успешно 
се претставени ликовите на Филип и Александар, како и на другите личности од 
тој период. Авторот Урлих Вилкен навлегол во корените од каде проникна ‘рку-
лецот на принцот Александар, а потоа го следи неговиот раст до небесните ви-
сочини, за да напише дека тој од своите предци наследил душа како Шарената 
Планина и ум чист како бистрите води на реката Бистрица.

Но, откако во Оазата Сива ја доживеал чудесната трансформација од човек 
во Бог, чинот на просветлувањето, јасно ја видел Екумената, братската заедница 
на целото човештво. Тој верувал дека наближува времето кога ќе создаде еден 
единствен свет на рамноправни луѓе со кои тој владеел, не како нивен господар, 
туку како добродушен и правичен Бог.

Сакал да им покаже и докаже на сите како ја замислувал Екумената на дело. 
И кога видел како мислата станува дело, се побунтувале неговите Македонци. 
Верувал дека лесно ќе излезе на крај со нив, но не било така. 



100 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

Меѓутоа, вистината е таа дека Александар, со своето големо дело, не само со 
силината на мечот, туку и со доблеста на душата, како никој пред него и по него, 
направил најмногу да ги сплоти луѓето од сиот Свет во Екумената, братската за-
едница меѓу сите народи, за која верувал дека таа некогаш ќе стане стварност. Со 
еден збор, тој бил основачот на денешната заедница во Европа и пошироко.

Романот „Александар Македонски” од авторот Урлих Вилкен опфаќа значаен 
и голем период на настани што се случиле на просторот од Македонија и Маке-
донското Царство, чии граници и континуитет се менувал, но многу нешта оста-
нале трајни со неизбришливи траги во историјата на цивилизацијата. Овој исто-
риски роман, во кој се претставени извонредните раскажувачки способности на 
авторот, кај читателот буди чувства за интерес на недоволно проучените периоди 
од античкиот период и ја јакне љубовта кон Македонија.

Токму затоа, имаме можност и убава прилика овој пат на македонски jазик да 
се соочиме со историски роман што е базиран врз  вистинските аргументи  и исто-
риските пишани материјали  за Античка Македонија. 

Делото „Придонесот на Македонија во светската цивилизација“  од акаде-
мик Антоније Шкокљев-Дончо и Славе Николовски- Катин, Македонска искра, 
(2006) е отпечатено на 350 страници Со  оваа  книга се потврдува нараснатиот 
научен интерес за анимиран пристап кон историјата на Македонија, особено кон 
античкиот период, кој посебно кај нас не бил често и континуирано истражуван и 
претставуван. Нараснатиот интерес не е случаен и доаѓа во одредена еволуција на 
прашањата во посочениот контекст. Токму затоа имаме можност  да се запознаеме 
со ова дело, кое се осврнува на историскиот развоен континуитет на Македонија.    

Во трудот е проследена традиционалната македонска култура и наследство-
то. Посебен е акцентиран периодот на праисторијата на Јужниот Балкан, улогата 
на домородците и палеобалканската средина, селидбите на Ахајците, појавата на 
Микенската држава, миграцијата на Дорците, Дорската Спарта, Дорска АРГА, Ма-
кедонија и други прашања.         

Делото е поделено на седум глаци во кое паралелно со историските настани 
се проследува културата и  писмениот израз во Македонија, при што посебно е 
проследена развојната нишка на македонскиот јазик, чиј јужен дијалект влегол 
како основа во литературниот старословенски јазик (наречуван терминолошки и 
како старомакедонски).

Понудената публикација опфаќа значаен и голем период на настани што се 
случувале на теренот на Македонија, чии граници и континуитет се менувал, но 
сепак, нешто трајно и обврзувчко оставало видливи траги во исторјата на цивили-
зацијата. Недостатниот број извори ја отежнуваат очевидно, сликата на прециз-
ното историско претставување, но, сметаме дека нараснатиот интерес за недо-
волно проучените периоди и настани, ќе вроди плод. Како пример за таков поттик 
во науката го сметаме и ова дело. Со тоа многу поставки може да се утврдат, а 
можно е и да се видоизменат или дополнат.

Поголем дел од публикацијата „Придонесот на Македонија во светската циви-
лизација“  е објавено и на англиски јазик под наслов „Macedia in Anciant Times” 
(2010), од авторите академик Антоније Шкокљев-Дончо од Белград, Славе Катин 
од Скопје и Ристо Стефов, кој го изврши преводот на англиски јазик, Тоа е издание 
на „Македонска искра“, отпечатено на 230 страници.

Ова дело наиде на голем  одѕив  меѓу Македонците, особено од егејскиот дел 
на Македонија кои живеат во прекуокеанските земји Австралија, Канада и САД. 
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Само во весникот „Македонија“ од Торонто се отпечатени дваесеттина про-
долженија од оваа англиска верзија на „Македонците во античките времиња“. Но, 
се чини најзначајно е тоа што неколку стотици книги како поклон на Издавачката 
куќа „Македонска искра“ од Скопје и сопственикот Славе Катин се испратени на 
голем број дипломатски претставништва во Македонија и во светот, на диплома-
ти и претставници на Европската Унија, друштва и асоцијации ширум светот, со 
цел во овие бурни времиња тие да се запознаат со вистината за Македонците во 
Античка Македонија.

Исто така и делото „The Balkan and Macedonia“ (2014) („Балканот  и Македо-
нија“), кое е на 300 страници на англиски јазик, од авторите академик Антоније 
Шкокљев-Дончо од Белград, Славе Николовски- Катин од Скопје и Ристо Стефов, 
ја третира Античка Македонија.

Монографијата, пак,  „Ѓорѓи-Џорџ Атанасоски (“2012),  од Флорида, од Славе 
Николовски-Кати, а е издание на „Македонска искра“ и на  Македонско сонце и 
ТВ Сонце, Скопје, на 468 страници, на македонски и англиски јазик, меѓу другото, 
содржи голем број текстови за Античка Македонија.

Почнувајчи од првиот споменик на Александар Македонски изграден во При-
леп, до положувањето на надгробната плоча на последниот македонски цар Пер-
сеј во околината на Рим, во Италија. Сето тоа спонзорирано од бизнисменот и до-
натор Џорџ Атанасовски,

Инаку, овој доблесен патриот вели дека сaмо Сонцето е постаро од Македо-
нија. Затоа, симболот на античките Македонци, на Филип и на Александар, чии 
потомци сме ние Македонците, од Кутлеш (Палатица), беше симбол на официјал-
ното знаме на Република Македонија од осамостојувањето на 8 септември (гроз-
добер) 1991 година. 

Се чини сонцето од Кутлеш (Палатица) е симбол на животот и работата на амери-
канскиот бизнисмен Ѓорѓија–Џорџ Атанасоски и на неговите инвестиции во Републи-
ка Македонија: гласилото „Македонско сонце“, ТВ „Сонце“ и хотелот „Сонце ГА“. 

Исто така, во Македонија и во светот има голем број организации, институции, 
друштва и други асоцијации на кои им е симбол шеснаесетзрачното сонце, меѓу 
кои и името на ресторанот на бизнисменот Ристо Гуштеров во Нејплс во Флорида 
го носи името Виргина (Палатица -Кутлеш).

Од 19 септември (гроздобер) 2004 година, античкиот симбол - шеснаесет-
зрачното сонце се вее и на симболот пред општинската зграда во Пустец, Мала 
Преспа. За античкиот симбол на општинското знаме, секако има заслуги Свет-
скиот македонски конгрес и збратимената општина Гази Баба од Скопје. Утврду-
вањето на македонскиот симбол од страна на Советот на Општината Пустец и 
неговото потврдување од Министерството за правда на Република Албанија ја 
направи единствена општина со Македонци во светот, која за официјален симбол 
го утврди македонското шеснаесетзрачно сонце.

Јавното објавување на симболот на Општината, симболично го означи и вове-
дувањето на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо во админис тративна 
употреба во Република Албанија, бидејќи на грбот - називот на Општи ната е на-
пишан и на македонски и на албански јазик.

Меѓутоа, најголемиот чувар и бранител на симболот од Кутлеш е, секако, биз-
нисменот Атанасоски. Тоа сонце постојано го води во текот на целиот негов жи-
вот, а тој тоа го потврдил особено преку гласилото „Македонско сонце“ чиј развој 
е тесно поврзан со идеите на одреден број Македонци во дијаспората.

 Д-р Владан Велков
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АЛЕК КЛАШОВ 
БИЗНИСМЕН НА ПЕТТИОТ КОНТИНЕНТ

Сопственикот на фабриката „Патра“, Алек Клашов беше прв милионер од 
македонско потекло во Австралија, донатор на бројни македонски асоцијации и 
спонзор на Олимпијадата во Монтреал. Кога се пишува или зборува за деловните 
луѓе кои имаат македонско потекло, а живеат ширум светот, посебно место му 
припаѓа на Алек Клашов. Познат и признат бизнисмен не само меѓу Македонците, 
туку и меѓу Австралијците. Тој е човек кој оставил неизбришливи траги во севкуп-
ниот живот во македонската колонија во Мелбурн и пошироко.

Алек, или Цане Клашов, како често го викаат неговите пријатели и соселани, е 
роден во 1935 година во селото Буф, Леринско, кое е едно од најголемите и најре-
волуционерните македонски села во Беломорска Македонија. Тој е син на Ѓорѓи и 
на Полексија Клашови, син на тоа типично македонско семејство, кое ги негувало 
старите македонски традиции, обичаи, религија и патриотскиот дух, семејство кое 
во ослободителната војна во Грција дало две жртви: Крсте и Доне Клашови. Мајка 
му, пак, Полексија, е, исто така, од селото Буф, од семејството Србинови и таа има-
ла силно влијание врз овој бизнисмен од висок ранг.

Инаку, неговото родно село Буф, Леринско, е сместено во пазувите на плани-
ната Баба, на надморска височина од околу 1.000 метри. Тоа лежи во котлината 
што ја прави планината Баба со Бигла, а низ него врви Стара Река. Населението во 
селото отсекогаш било македонско и до денес тоа не претрпело никакви етнички 
промени. Тоа е познато во минатото со својот хероизам и единство во борбата 
против непријателот. Селото настрадало во времето на Граѓанската војна во Гр-
ција и затоа над триста семејства пребегале ширум светот. 

Меѓутоа, за одбележување е тоа што ваквата фатална политика за Македон-
ците започнала уште од времето на диктатурата на генералот Јоанис Метаксас, 
од август 1936 година, кога силните мерки за денационализација на Македонците 
сé повеќе се влошувале, а во 1938 година со закон бил забранет македонскиот ја-
зик. За да се учи грчкиот јазик биле отворани дури и вечерни училишта каде учеле 
и постари Македонци, кои воопшто не го знаеле грчкиот јазик. 

И покрај тоа, за време на грчко-италијанската војна (октомври 1940 година) 
и воопшто за време на Втората светска војна, Македонците се вклучиле во ан-
тифашистичката борба за одбрана на грчката држава заедно со грчкиот народ. 
Нивните надежи дека со тоа конечно ќе ги остварат своите права на слободно 
изразување како Македонци не се оствариле.

Македонскиот народ, според своите карактеристики и обичаи, јазично и ет-
нички и е туѓ на Грција. Од тие причини грчката буржоазија од првиот момент 
кога ја проширила својата власт над Егејска Македонија, изградила политика на 
физичко истребување на македонскиот народ и менување на етничкиот состав во 
своја корист. Тоа го прифатила како основно средство, уште повеќе што обилните 
материјални средства дотогаш вложувани преку Патријаршијата и училиштата во 
Македонија, не го дале бараниот резултат.

Таму, во Егејска Македонија, северно од Лерин, во селото Буф, родното место 
на Алек Клашов, каде тој како дете поминал пријатни и тажни времиња, и денес 
владее национално и политичко ропство. Таму грчките националисти и шови-
нисти прават големи усилби да го обезличат македонскиот национален дух и да 
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го уништат и длабоко да го закопаат богатото историско и културно минато на 
македонскиот народ од Егејска Македонија.

Животната сторија на Алек Клашов, како и на семејството Клашови е бурна, 
интересна, типична македонска. Тој потекнува од печалбарско семејство, а се 
знае дека меѓу првата група доселеници на американскиот континент кои дошле 
при крајот на XIX век биле токму буфчани. Неговиот татко Ѓорѓи го вкусил печал-
барскиот леб во Америка пред Првата светска војна, кога пристигнал во „ветена-
та земја“ и останал подолг период. Таму спечалил пари и потоа се вратил назад 
во селото. 

Но, во 1937 година печалбарската судбина го однела во Австралија, неговата 
втора и последна татковина. Алек, пак, заедно со мајка му и сестра му Ордана 
стасал на петтиот континент во 1948 година, веднаш по Граѓанската војна во Гр-
ција и егзодусот на Македонците од егејскиот дел на Македонија. Тие заминале 
за далечна Австралија, но во грчките зандани ги оставиле двата браќа Павле и 
Симо, а третиот брат Вангел заминал за слободниот дел на Македонија. Со текот 
на времето, Павле и Симо се ослободиле од затворите и заминале за Канада, ед-
ниот во Торонто, а другиот во Хамилтон, каде и живеат, додека Вангел починал на 
македонската земја.

Инаку, историјата на протераните од своите дедовски прагови од Егејска Ма-
кедонија е тажна и неповторлива. Таа е тесно поврзана со Оперативниот план на 
генералниот штаб на атинскиот режим кој предвидувал со офанзивни дејства да 
ги истисне единиците на ДАГ од внатрешноста на земјата и да ги принуди да се 
концентрираат во пограничните подрачја каде што со употреба на целиот свој 
воен потенцијал да ги уништи или да ги исфрли преку граница. 

Во рамките на подготовките за решавачки битки привремената демократска 
влада реши децата и изнемоштените старци да ги префрли преку граница. Врз 
основа на постигнатата спогодба помеѓу привремената демократска Влада на 
Грција и владите на источноевропските земји и Југославија беа евакуирани мало-
летните деца од 1 до 16 години. Тоа ги повлече и нивните родители да ги напуштат 
своите вековни домови. Затоа денес буфчани можат да се сретнат насекаде во 
светот. Нив ги има и тоа: во Америка над 200, во Австралија околу 1.000, во Ка-
нада повеќе од илјада, во Југославија околу илјада, околу двесте во Буф и околу 
пет-шеесет буфчани во Бугарија, Чешка и Словачка, Русија и Романија. Се смета 
дека бројот на буфчани во светот е околу четири илјади и одредена бројка на 
млади луѓе кои не се чувствуваат буфчани, а повеќето од старите се одамна зами-
нати од овој свет.

Националниот состав на населението во Егејска Македонија има претрпено 
големи етнички промени, особено по Балканските војни и поделбата на Македо-
нија. До Балканските војни македонското население во Егејска Македонија било 
најбројно. Македонците под грчка власт биле и сé уште се изложени на асимила-
торска тортура и присилна емиграција, со единствена цел да се измени етнички-
от состав на Македонија. Меѓутоа, Македонците не само што постоеле, постојат, 
туку и ќе постојат, зашто не е лесно да се искорени еден народ, таму каде што 
живеел со векови и покрај сите мерки на насилие и денационализација.

Го посетивме Алек Клашов заедно со Андреа Бранов, негов соселанец и род-
нина, во неговиот дом што се наоѓаше во еден од најбогатите делови на Мелбурн. 
Куќата беше сместена во прекрасно зеленило, на голема површина, што е необ-
ично за куќа. Таа беше пространа, раскошна, со сите нишани на милионерска куќа. 
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Го видовме Алек како со специјална машина ја уредуваше тревата околу базенот. 
Ни рече дека работата дава сила и живот. Беше љубезен и нè покани во негови-
от дом. Разговорот беше неврзан, топол, братски, македонски. Алек беше крупен 
маж, чии црти одаваат интелигентен и образован човек, смирен, со блага насмев-
ка на лицето и пријатен за разговор. Неговиот македонски јазик беше богатство 
на леринскиот дијалект.

-Знаете, кога дојдовме во Австралија, не беше лесно, - ни рече Алек Клашов, 
покрај другото, во долгиот разговор. - Татко ми долги години работеше по бушо-
вите во Западна Австралија, а кога се собравме сите заедно, на радоста и немаше 
крај. Бевме најсреќни на светот. Но, животот си течеше. Во прво време, јас почнав 
да работам во фабрика и да учам англиски јазик, а дури во 1958 година купив биз-
нис за продажба на хамбургери. Така започнале и многу наши луѓе. Работата ми 
одеше многу добро, имаше пари, но се работеше многу часови. Бизнисот напреду-
ваше од ден на ден и по четири години, во 1962 година, отворивме мала фабрика 
за конзервирање на овошје. Станав партнер со еден мој пријател по потекло Грк, 
Ник Тајсон, со кого добро се сложувавме и како пријатели и како партнери. 

Првото име на фабриката беше „Sun Rise“ (Изгрејсонце), но со проширувањето 
на бизнисот, купивме нови хали, машини, фарми и други простории во Мелбу-
рн, Сиднеј и во Тасманија и на фабриката и го дадовме името „Патра“, по името 
Клеопатра. Од година во година бизнисот рапидно се зголемуваше и, како што 
тоа бидува на овие простори, се фузиравме со една американска компанија која 
вршеше контрола на пласманот во други земји, а потоа фабриката стана сопстве-
ност на група акционери од Соединетите Американски Држави, - нè информира 
овој австралиски Македонец со блескава кариера во бизнисот. 

Во разговорот дознавме дека во екот на деловноста, се чини најголема попу-
ларност фабриката „Патра“ имала во времето на одржувањето на Олимписките 
игри во Монтреал, каде овој прочуен производител на сокови бил еден од спон-
зорите и бесплатно ги снабдувал спортистите од светот со производи од нивниот 
разновиден асортиман. 

Во времето кога Алек Клашов бил во најголемиот подем во бизнисот и кога 
имал влијание во политичкиот живот, ги помагал македонските асоцијации. Име-
но, тој бил еден од активните членови, како и благајник и секретар на првата ма-
кедонска православна црковна општина за Мелбурн и Викторија и првата црква 
надвор од Македонија, „Свети Ѓорѓи“ во Фуцкрај, а бил и донатор за првиот маке-
донски манастир „Свети Климент Охридски“ во месноста Кинг Лејк, недалеку од 
Мелбурн и за Македонскиот културен и социјален центар „Епинг“. Исто така, во 
времето на изградбата на Социјалниот и спортски клуб „Престон – Македонија“, 
само за камен-темелникот Алек Клашов подарил пет илјади долари, а потоа тој 
станал таканаречен основачки член на убавиот македонски спортски центар. 

Бизнисменот Алек Клашов е семеен човек. Поголемиот дел од времето го пос-
ветувал на своето семејство, на сопругата Тодорка, а е горд со синот Кристофер 
(Ристо) и ќерката Тања, кои по завршувањето на факултетското образование тр-
гнале по стапките на таткото. Во неговиот дом, кој според некои процени, чини 
неколку милиони долари, видовме фотографија од неговото родно село Буф, кое 
Алек во периодот од напуштањето го посетил два пати и ги вратил сеќавањата 
од детството. Меѓутоа, во него останала болката што грчките власти не му доз-
волиле да преноќи на родното огниште, туку му го покажале патот кој води кон 
откорнувањето на Македонците од Беломорска Македонија.
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ЗОРАН ЌОСЕСКИ 
ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ ВО АВСТРАЛИЈА 

Името и активноста на Зоран Ќосески е тесно поврзано со секојдневието на Ма-
кедонците во Перт, Западна Австралија. Тој е еден од најактивните во Македонска-
та православна црква „Свети Никола“ во Перт. Ќосески е Македонец интелектуалец 
кој е познат и признат и во австралиското општество и во македонската колонија и 
важи за еден од многу почитуваните Македонци на тие далечни простори. Како ре-
зултат на неговите активности, од 2007 го ди на е по че сен кон зул на Република Ма-
ке до ни ја во ав стра ли ска та фе де рал на др жа ва За пад на Ав стра ли ја. Чест и обврска 
е тоа, што тој со големо задоволство е на страната на вистината за неговата родна 
татковина и е бранител и афирматор во неговата втора татковина – Австралија.

Зо ран Ќо се ски е роден на 11 октомври 1963 година во Струга, градот на пое-
зијата, како што често го нарекуваат. Тој се родил на големиот македонски праз-
ник „11 Октомври“, на денот на народното востание на македонскиот народ , кој 
се празнува  во  Македонија. Востанието како што е познато, било кренато про-
тив фашизмот и со тоа започнала борбата за ослободување на македонскиот на-
род. Тоа е важен меѓник во борбата за самобитност и самостојност на македон-
скиот народ. Со својата вооружена борба, таа дала свој придонес во победата над 
фашизмот во Втората светска војна.

Бидејќи неговиот татко заминал за Австралија уште од 1966 година, во јуни 
1970 година ги повлекол својата сопруга и синот Зоран на петтиот континент. 
Штотуку не почнал на училиште во Македонија, Зоран заминал за Перт, Западна 
Австралија. Таму го започнал своето образование, завршил основно, средно и ви-
соко, дипломирал на Социолошкиот факултет во Перт во 1986 година.

Како одличен и перспективен социолог, почитуван и верен граѓанин во австра-
лиското општество се вработил како службеник во Владата на Западна Австра-
лија. Како висок и ценет раководител во 2009 година, министерот на Владата на 
Западна Австралија Симон Обрајан (Simon O’Brian) му додели високо признание 
за неговата 20-годишна работа во Владата. Во 1992 година, пак, министерот Грем 
Каирет (Graham Kierath) го назначи за член на советодавниот совет- Одбор за му-
лтикултурно општество во Владата на Западна Австралија.

 Зоран Ќосески, заедно со голем број Македонци од Република Македонија ги 
започна своите активности во новата Македонската православна црковна општи-
на што го носи името „Свети Никола“ во Перт. Во македонската заедница тој бил 
еден од најактивните, особено како долгогодишен секретар. 

Инаку, првите Македонци дошле во Перт во дваесеттите години од минатиот 
век. Тие, претежно, биле од Беломорска Македонија и својот нов живот во „вете-
ната земја“ го почнале како фармери, чистејќи ја шумата за да направат плодни 
површини, особено за градинарски култури со кои се занимавале во Македонија.

Покрај Перт Македонците од Костурско, од Леринско и од селата под леген-
дарната планина Вич, дојдени овде уште пред 1925 година заминувале за Менџи-
мап. Се смета дека Македонците први го пренеле тутунот како култура во овој дел 
на Австралија. Тие останале во новиот свет, но не ја заборавиле родната земја - 
Македонија. По Втората светска војна, имало нов бран македонски иселеници од 
Егејска Македонија, а од 60-тите години досега најголем бран македонски иселе-
ници се од Република Македонија. Незаборавот го изразувале и го изразуваат со 
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организирано собирање, другарување, заедничко живеење и чување на македон-
ските традиции при што го зачувале својот идентитет, јазикот, верата и обичаите 
од родниот крај - Македонија.

Активностите во Обединетата македонска општина во Северен Перт, во која 
припаѓа и Зоран Ќосески започнале во 1977 година кога била купена една црков-
на зграда во која се одржувале поголем број активности од црковен и национален 
карактер. Оваа нова црква била осветена на 12 февруари 1978 година. Освету-
вањето го извршил поглаварот на МПЦ  господин господин Доситеј и митрополи-
тот Кирил, во присуство на илјадници Македонци..

Во состав на црквата „Свети Никола“, која има изградено нов македонски храм 
и Македонски центар, работи друштвото „Вардар“, КУД „Илинден“, радиочас, гла-
силото „Македонска мисла“, женската секција и други секции. Таа е голем центар 
за Македонците од тој дел на Перт, со кои се гордеат иселениците.

Црквата „Свети Никола“ се карактеризира по своето архитектонско решение, 
меѓутоа, најмногу е позната по живописот на фреските и иконите што претставуваат 
придонес на црковното сликарство и културното наследство во Перт и пошироко.

Активностите на Македонците од Северен Перт биле крунисани на 26 јану-
ари 1989 година, кога митрополитот Тимотеј го осветил Македонскиот центар, 
кој е место каде Македонците ги продолжуваат јазикот, обичаите и  традициите 
донесени од дедовската земја. Денес црквата „Свети Никола“ е под јурисдикција 
на Сиднејско-австралиската епархија на Македонската православна црква што ја 
раководи митрополитот Тимотеј.

Зоран Ќосески бил секретар и претседател на Македонската обединета општи-
на и на Македонскиот совет за Западна Австралија, како и уредник и водител на 
радиочасот на Обединетата општина и на радиочасот „Македонски глас“.

Тој има големи заслуги на полето на новинарството. Така, тој бил еден од уре-
дниците на гласилото „Наш свет“ кое се печатело од септември 1986 до 1992 
година, како орган на Македонската обединета општина на Западна Австралија 
(инкорпорација). Гласилото го уредувал редакциски одбор чиј главен и одговорен 
уредник бил истакнатиот иселеник Сашо Цветкоски, а членови на Одборот биле 
Зоран Ќосески и Милорад Јакимов. Првиот број од „Наш свет“ содржел дваесет и 
осум страници. Се печател на литературен македонски јазик со кирилица, а имал 
текстови и на англиски јазик, што ги уредувал Зоран Ќосески. 

Гласилото „Слово“, во кое Зоран Ќосески бил уредник, се појавило со Одлука 
на Црковно-општинската управа од Перт, донесена на 14 декември 1982 година. 
Така, било решено списанието „Слово“ да излегува трипати годишно и тоа по по-
вод Божиќ, Велигден и Илинден. Првиот број се појавил како троброј во периодот 
април - септември 1983 година, како орган на Македонската православна црква 
„Свети Никола“. Гласникот е отпечатен на македонски јазик со кирилица, на 48 
страници, како списание. 

Исто така, од 1991 до 1997 година Зоран Ќосески бил дописник од Австралија 
на Македонската радио-телевизија, како и дописник на DW, на BBC и на SBS ра-
диото од Австралија. Објавувал текстови во весниците „Австралиско македонски 
неделник“ и „Денес“ од Австралија и во повеќе гласила во Република Македо-
нија. Свој прилог на англиски јазик објавил во книгата „Македонска агенда“, на 
„Politicon“ изданијата од Австралија. Тој бил член на Друштвото на историчари 
во Западна Австралија, како и член на Советодавниот совет на Универзитетот на 
Западна Австралија, а бил и член на Комисијата за надворешни работи и одбрана 
на австралиската Лабуристичка партија. 
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Меѓутоа, тој жали што од историска гледна точка, досега вклученоста на Маке-
донците во австралискиот политички живот е многу мала во споредба со она што 
може да биде. Но, интересно е дека и тоа полека се менува, така што денес има 
Македонци кои се градоначалници во неколку австралиски градови. Длабоко е 
убеден дека помладата генерација Македонци полека, но сигурно навлегува во 
австралискиот политички естаблишмент. Посебно го споменува многу познатиот 
на пошироката австралиска јавност, поранешниот спортист Петер Даикос, кој во 
австралискиот фудбал е наречен „македонско чудо“.

Владата на Австралија има добра соработка со македонската заедница, а 
како добар пример служи поранешната одлука да и додели на македонската 
општина во Перт еден милион долари неповратна помош за обнова и развој на 
спортско-рекреативниот центар наречен „Македонија парк“. Тој нагласува дека 
државната радио ТВ-мрежа СБС емитува радио и тв-емисии на македонски јазик 
а секојдневно се пренесува и дневникот на МТВ. 

Во 2007 година Зоран Ќосески бил назначен за прв почесен конзул на Репу-
блика Македонија во Западна Австралија. Во текот на овие десетина години тој 
е многу активен на дипломатско поле. Така, како јавна личност, редовно одржу-
ва средби и контакти со австралиската власт, особено со голем број министри во 
Владата, со кои приоритет му се економските, културните и билатералните одно-
си и врски на двете земји - Австралија и Република Македонија.

Меѓу другото, почесниот конзул на Македонија во Австралија, Зоран Ќосески, 
во Меѓународниот клуб „Ротари Интернешенел“ во Западна Австралија ја пре-
даде едицијата „130 тома македонска книжевност“ на англиски јазик на Нацио-
налната библиотека на Западна Австралија, кои ќе бидат силно збогатување на 
австралиската книжевност, како и нов импулс во културната соработка помеѓу 
Австралија и Македонија.

Исто така, тој беше вклучен во апликацијата на ОУ „Дебарца“ од Општина Де-
барца за донација од Амбасадата на Австралија во Белград за ДАП програмата, 
која беше прифатена. Притоа, библиотеката на училиштето доби литература на 
англиски јазик и помагала за полесно учење на овој странски јазик. Донацијата 
беше поддржана од градоначалникот на Дебарца, Игор Трајкоски, а најмногу од 
македонскиот конзул Ќосески и амбасадорката Џулиа Фини.

Затоа, во 2013 година, почесниот конзул Зоран Ќосески го доби Медалот за 
заслуги за Македонија за неговиот придонес за афирмација на Македонија во 
светот и унапредување на пријателските односи и соработка со Австралија.

Во врска со интегративните процеси на Македонија во Европската Унија и 
НАТО, Зоран Ќосески е дециден дека Европ ска та Уни ја не е ком пе тент на да и по-
мог не на Ма ке до ни ја во сво и те евро ат лант ски ин те гра ции, за тоа што са ма та не 
си ги сле ди сво и те прин ци пи и пра ви ла, од нос но ре тки се др жа ви те во Евро па 
што мис лат европ ски. Пр во, си ги гле да ат сво и те ди рект ни ин те ре си, на при мер, 
се кој е пр во Гер ма нец, Бри та нец, Фран цу зин итн., па по тоа е Евро пе ец. САД се 
единс тве на та свет ска си ла што мо же, се ка ко, ако са ка, да и по мог не на Ма ке до-
ни ја во евро ат лант ски те ин те гра ции, а осо бе но за членс тво то во НА ТО.

Тој вели дека Австралија никогаш немала проблем со името Македонија. Во 
тој контекст, вредно е да се напомене, дека Австралија го финансирала досега 
најголемиот македонско-англиски речник во светот што го издаде Австралискиот 
национален универзитет. Уште во Првата светска војна австралиски војници во 
рамките на британските воени сили активно учествувале на македонскиот фронт.
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ТОМЕ МИОВСКИ 
ХРОНИЧАР ЗА ИСЕЛЕНИШТВОТО ВО ЗАПАДНА АВСТРАЛИЈА

Името и делото на Томе Миовски, преспански Австралиец е тесно поврзано со 
историскиот развој на Македонците во Западна Австралија, особено во главниот 
град Перт. Тој е еден од основоположниците на Македонскиот центар и црквата 
„Свети Никола“ во Перт, која е втор македонски дом во Австралија. Томе е писа-
телот и журналист кој во почетокот на осумдесеттите години на минатиот век ре-
довно се појавува со свои дела во списанието „Повод“ на Литературното друштво 
„Григор Прличев“, а е автор на делата: „Паднати за татковината“, „Австралија и 
македонските доселеници“, „Орово и оровчани во минатото“ (1988), и  „Македон-
ците во Западна Австралија“ (1999).

Инаку, Перт, градот на Томе Миовски е главен град на Западна Австралија и 
трет по големина економски и културен центар на Австралија, по Сиднеј и Мелбурн. 
Многумина Перт го вбројуваат во најубавите градови во светот и често го нареку-
ваат бисер на Австралија. Тој станува милионска метропола, сместен на утоката на 
реката Сван и распослан десетици километри по должината на Индискиот Океан. 
Во ова значајно австралиско пристаниште, каде што традиционално се одгледува-
ат цвеќиња и зеленило, живеат неколку десетици илјади дојденци од етничка Ма-
кедонија. Нив ги има од сите краишта на Македонија, но најбројни се од Костурско, 
Леринско, Битолско, Прилепско, Охридско, Воденско, Преспанско, Скопско...

Првите Македонци дошле во Перт во дваесеттите години од минатиот век. Тие 
претежно биле од Беломорска Македонија и својот нов живот во „ветената земја“ 
го почнале како фармери, чистејќи ја шумата за да направат плодни површини, 
особено за градинарски култури со кои се занимавале во Македонија.

Освен во Перт, Македонците заминувале за Менџимап, каде најбројни се од 
Нерет, од Бапчор, од Турије и други села од Костурско и од Леринско, како и од 
селата под легендарната планина Вич, дојдени овде уште пред 1925 година. Се 
смета дека Македонците први го пренеле тутунот како култура во овој дел на Ав-
стралија. Тие останале во новиот свет, но не ја заборавиле родната земја - Маке-
донија. Незаборавот го изразувале и го изразуваат со организирано собирање, 
другарување, заедничко живеење и чување на македонските традиции при што 
го зачувале својот идентитет, традицијата, културата, јазикот, верата и обичаите 
од родниот крај - Македонија.

Еден од видните Македонци во Перт е, секако, Томе Миовски. Тој е роден на 18 
август 1933 година во селото Орово во Долна Преспа, во егејскиот дел на Маке-
донија. Потекнува од македонско семејство, од татко Илија и мајка Ристосија. Тој 
е страдалникот кој на 17 март 1948 година, пред беснеењето на Граѓанската војна 
во Грција, мегу стотици деца од неговото село и илјадници македонски дечиња го 
напушти своето родно место.

Патиштата на неповрат го однесоа во тогашна Чехословачка, денес Чешка Ре-
публика во градот Оломоуц, во Моравија, кој е седиште на истоимениот крај. Тоа 
е градот кој се наоѓа на реката Морава и денес во него живеат стотина илјади 
жители. Оломоуц е центар на областа Хана, а своевремено бил и главен град на 
историската чешка земја Моравија. Карактеристично за овој град е тоа што во 
1848 година, Австрискиот двор од Виена се засолнил во Оломоуц, каде  Франц 
Јозеф I бил и крунисан.
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Исто така, и Матија Корвин токму во Оломоуц е крунисан за чешки крал...
Во овој по многу нешта значаен чешки град, Томе Миовски завршил гимназија 

и дипломирал на Педагошката школа. По стекнувањето на неговото педагошко 
образование работел во основното училиште во Лоучна, до градот Шумперк, сé 
до 1957 година. Истата година стапил во брак со Гона Пројковска по потекло од 
преспанското село Граждено, со која имаат две деца ќерката Кристина, родена во 
Чехословачка и синот Сотир, роден во Австралија.

Патиштата на животот на Томе Миовски и неговото семејство му се отвориле 
да замине кај својот татко Илија во Австралија на 17 април 1961 година. Неговата 
крајна дестинација била градот Фримантл. Тој е град во Западна Австралија и се 
наоѓа дваесеттина километри  југозападно од Перт, главниот град на државата, 
при устието на реката Сван на западниот брег на Австралија. Абориџинското име 
на областа е „Валјалуп“, а Фримантл бил првата населба на колонистите на реката 
Сван уште во далечната 1829 година. Прогласен е за град во 1929 година, и во 
него живеат од околу 25.000 луѓе. Градот го добил името по капетан Чарлс Хоу 
Фримантл, англиски поморски офицер кој прогласил поседување на Западна Ав-
стралија и основал камп на локалитетот. Градот содржи добро сочувани градби и 
други културни наследства од XIX век. 

Уште со доаѓањето во новата средина,Томе Миовски се приклучил во македон-
ското движење како продолжувач на организираното живеење кај Македонците 
од Перт и околните места, кое се јавило уште пред Втората светска војна. Така, 
според пишаните документи, на 18 септември 1941 година е формирано прогре-
сивното македонско друштво „Единство“. Тоа развило жива дејност сред маке-
донските иселеници, а по војната бројот на членовите се зголемувал и се спрове-
дувале акции дури и за собирање средства за изградба на болницата во Скопје. 
Ова друштво, заедно со друштвата „Нова Македонија“ од Џералдтон и „Слобода“ 
од Менџимап, беше основа за формирањето на Македонско-австралискиот наро-
ден сојуз (МАНС), кој во иселеништво почна да го печати првиот весник на маке-
донски мајчин јазик „Македонска искра“, што за многумина, кои не го владееја ан-
глискиот јазик, ова информативно гласило,  беше еден вид прозорец кон светот.

Како резултат на силниот патриотски дух и приврзаноста кон родната земја 
– Македонија, уште во 1962 година Македонците во Перт, по примерот на Маке-
донците во Мелбурн, покренаа иницијатива за формирање на македонска црков-
на општина. Притоа, беше купено место на аголот на улиците „Алберт“ и „Кеили“, 
со цел во почетокот да изградат културен центар, а потоа и општина. Така, доне-
сена е одлука истата зграда да биде наменета и за дом и за црква.

Томе Миовски заедно со неговите врсници кои беа дојдени од источноевроп-
ските земји ја регистрираа Македонската општина за Перт и Западна Австралија. 
Тој беше секретар на Општината најдолг период од сите Македонци во Перт. За 
неговата плодна и долгогодишна активност е избран за доживотен член, а за не-
говите активности во Општината и воопшто во Македонската заедница во Перт, 
тој е добитник на бројни признанија.

Од активностите на овој доблесен патриот и вљубеник во својата дедовска 
земја - Македонија, треба да се одбележи дека Миовски е основоположник на 
Македонското друштво „Преспа“, формирано во 1970 година; бил секретар и до-
животен член на друштвото, се занимавал со новинарство и публицистика, а бил 
главен и одговорен уредник на Радио Преспа во Перт. Исто така, Томе Миовски 
е еден од основоположниците на Здружението на децата протерани од Егејска 
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 Македонија, познато како „Бегалци“, формирано во 1985 година, во кое бил се-
кретар на федералното тело.

Томе Миовски чувствува силна љубов кон својата втора (или да речеме - трета) 
татковина – Австралија. Во исто време тој е еден вид „зависник“ од својата родна 
Македонија. Тој живее со Австралија, со Македонија, со Преспа, со селото Орово. 
Постојано се навраќа со мислите во својот роден крај, во селото Орово. 

Инаку, Орово  (или  Рахово, грчки:  Пиксос) е село во крајниот северозапа-
ден дел на  Егејска Македонија  во реонот на  Општина Преспа, денес во  Грција. 
До 1949 година селото било населено исклучително со Македонци. Сместено е на 
околу илјада метри надморска височина близу до самата грчко-македонска гра-
ница. Како и во другите преспански села и во Орово постоела традиција за одење 
во прекуокеанските земји. По Граѓанската војна, селото било целосно раселено 
и уништено. Неколку семејства кои останале по нормализирањето на состојбата 
биле принудени да се населат во други села, бидејќи грчките власти не дозво-
лиле селото повторно да се обнови. По наредба на „демократските“ власти тоа 
било избришано од евиденција и неговиот атар бил приклучен кон Општината 
Граждано. Денес во селото се вишнее само селската црква „Свети Никола“, која 
е останата да ја чува тајната на поранешните жители на Орово. Како резултат на 
тоа некогашните жители на Орово и нивните потомци се населени во Скопје, Би-
тола и Битолско, особено во селото Кравари, потоа во Тетово, Гостивар, во Полска, 
Австралија, Канада, САД и на други места. 

Инаку за селото Орово е запишано дека тоа е чисто македонско село, а и рео-
нот на Преспа е чист македонски, во кој има 16 македонски села. Во Орово има-
ло триесеттина куќи. По капитуланскиот договор во Варкиза,12 февруари 1945 
година, грчката десница со помош на Англичаните ја зацврстила својата власт. 
Почнал да се спроведува невиден терор врз демократското население во Грција, 
пред сé, врз Македонците, а цел им била нивно физичко истребување. Поради 
ваквиот терор врз Македонците од овој дел на Егејска Македонија се појавила 
потребата за формирање антифашистичка организација. За да го избегнат бесот 
на грчките власти голем број Преспанци го напуштиле родниот крај и премина-
ле во слободниот дел на Македонија. Во тоа време во Преспа, Грција, била вос-
поставила жандармериска власт, која ги окупирала сите села од Долна Преспа и 
ја затвориле границата кон Југославија. Во тоа време полициски станици имало 
во Орово, Герман, Папли, Лак и др.. Партизанските движења се засилиле во 1946 
година, а Македонците кои биле уапсени монархофашистите ги малтретирале во 
една куќа во селото Папли, Преспа, која служела како затвор.

Томе Миовски е еден од значајните хроничари за македонското иселеништво 
во Австралија, со посебна нагласка на Западна Австралија. Тој е автор и на де-
лата: „Паднати за татковината“ (1968); „Австралија и македонските доселеници“ 
(1971); „Орово и оровчани во минатото“ (1988). Неговата последна книга насло-
вена „Македонците во Западна Австралија“ кое е издание на „Здружението на 
децата бегалци од егејскиот дел на Македонија“ е отпечатена во 1999 година во 
Скопје. Тоа е негово капитално дело во кое Миовски дава релевантни податоци за 
Македонците во Западна Австралија, почнувајќи од нивното доселување на тие 
австралиски простори во 1925 година до денес. Така, тој го презентира организи-
раното живеење уште со формирањето на Австралиско-македонскиот народен 
сојуз, преку формирањето на првата Македонската православна црква во Клубот 
па до ден-денес.
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СОТИР МИТРЕВ 
И НЕГОВАТА ХУМАНОСТ ОД РОСАН ДО МЕЛБУРН

Сотир Митрев беше голем родољуб, човекољубец, хуманист и активист. Уште 
како млад заминал на печалба од неговото родно Росен, Леринско, во Белгија. 
По годините поминати во оваа земја, Митрев со своето семејство тргнал кон нова 
дестинација, дури во Австралија. Неговиот животен пристан е во Викторија, во 
убавиот град Мелбурн.

Но, да почнеме од тоа, дека во Мелбурн, Македонците се најбројни на целиот 
австралиски континент. Тие имаат илјадници ученици кои посетуваат настава на 
мајчин македонски јазик, имаат сè повеќе студенти, универзитетски професори, 
бизнисмени, уметници и медиуми. Македонците во Мелбурн имаат повеќе црков-
ни општини, а горделиви се што првата македонска црква на најдалечниот конти-
нент, „Свети Ѓорѓи“ е изградена токму во престолнината на Викторија. 

Инаку, овде е многу развиен духовниот живот. Се организираат многу пикни-
ци, прослави, средби и, воопшто, многу дружба на нашите сонародници од Мел-
бурн а и од поблискиот Џилонг или од уште подалечните Сиднеј или Аделајид. И 
уште во нешто е прв Мелбурн. Имено, во него е изграден и првиот македонски 
манастир „Свети Климент Охридски“ во Кинг Лејк паркот, каде што се наоѓа и го-
лемото таканаречено “Македонско место“.

 Биографската лична карта на Сотир Митрев почнува во питомото село Росен, 
кое се наоѓа во леринскиот крај на Беломорска Македонија, во прекрасниот про-
летен месец мај, значи на 17 мај 1932 година, мајката Лина Палеца Митрева го 
роди својот син првенец Сотир. Радост блесна во куќата на Митреви, кога на свет 
дојде малечкиот Сотир. Пресреќниот татко го почести целиот комшилук кој, исто 
така, ја подели радоста со младите родители Лина и Јован, и, секако, со бабите и 
дедовците, кои ете го дочекаа да им се роди нивното прво внуче.

Често пати Сотир Митрев се присетуваше на тие далечни времиња, велејќи - 
за жал, судбината сакаше да останам сам. Најсам на овој свет. Мајка ми ја прости 
Господ и јас, иако толку мало дете, знаев дека никому веќе нема да му биде грижа 
за мене. Утеха барав кај баба ми Санта, која колку можеше ме гледаше, ама мајчи-
ната љубов никој и никогаш веќе, со ништо не ми ја замени.. 

Долго, широко, големо и рамно како тепсија е полето Росенско, во богатата 
Пелагонија, која во егејскиот дел на Македонија ги раѓа најголемите сончогледи, 
ги има најгустите полиња од пченица, а од многуте бавчи и ливади се берат нај-
сочните и највкусни зеленчуци. 

Револуционерна била одамна фамилијата на Митреви. Се прераскажуваат 
спомени од тие времиња и години во леринската околија, во коишто дел од него-
вото поблиско или подалечно семејство, има свој ефект. На многу детали постоја-
но се присетуваше и со многу гордост ама и со многу горчина зборуваше Сотир 
Митрев, при што ќе речеше: 

„Уште дедото Крсте беше востаник. Беше револуционерен човек кој не можеше 
да се помири со човечки неправдини и со теророт што го спроведуваа џандарите, 
окупаторите и некои чиновници. Дедото Крсте уште пред германско време, уште 
некаде во 1939 година, имаше луѓе кои навечер излегуваа со оружје и доколку некаде 
имаше светло на прозорците, нè тераа веднаш да го гаснеме“.
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Животот на Митреви во Мелбурн бил како една долга интересна приказна. Во 
прво време работел во фабрика за гуми, потоа излегол оттаму и станал свој газ-
да кој презема градежни работи. Со својата фирма постепено почнал да го шири 
бизнисот и така стасал до доста добри муштерии. 

Невена секогаш била прекрасен другар, прекрасна домаќинка. Таа била столб 
на семејството, ценета сопруга и над сè, најдобра мајка за нивните деца и уште 
подобра баба за внуци и правнуци.

Сотир Митрев со група патриоти, со тие извонредно амбициозни Македонци од 
Мелбурн, водени од искрено човекољубие, хуманост и солидарност, во 1992 годи-
на во Мелбурн ја формирале Австралиско-македонската хуманитарна организа-
ција. Заедно од првиот ден, од покренувањето на идејата па сè до реализацијата 
кога стартувала оваа Организација, заедно со Сотир биле: Цветан Звездаковски 
(потпретседател), Васил Котевски (благајник), Ана Василева (секретар), Џим Антон 
(публицист), Крсте Наумовски (советник), Георги Кириакидис и Танас Велов. 

Тие веднаш почнале со првите акции, собирајќи помош, а и организирајќи дру-
ги значајни и корисни активности. Од самиот старт па години натаму, името на 
Организацијата оставило свој печат во самоорганизирачкиот мозаик на македон-
ската комуна не само во Мелбурн и Викторија, туку и пошироко. 

За своите браќа во татковината, преку Австралиско-македонската хуманитар-
на организација беа испратени илјадници пакети со храна и облека. Тоа беше по-
мош за илјадници семејства, дечиња, млади и стари наши Македонци. Во сето тоа 
изминато време, Организацијата во повеќе наврати испратила цели контејнери, 
пред сè, во брашно, ориз, масло и друга храна во Македонија, како и за Македон-
ците во Мала Преспа, кои живеат во тешка сиромаштија. 

Додека полека и опуштено, што би се рекло нога за нога, во летото 2002 годи-
на, сите заедно на чело со мошне расположениот Сотир Митрев се рашетувавме 
низ сокаците на неговото големо родно село Росен, му приоѓаа многумина за да 
се поздрават, да му ја стегнат раката, да го прашаат како што и самите велеа, за 
јуначкото здравје и за да чујат што абер им носи тој од туѓината далечна таму, од 
Австралија. Во еден момент, една постара жена застана простум пред него. Се 
исправи, колку што можеа старечките плеќи да се подисправат, го испули убаво 
и му рече: „Добре ни дојде брату Сотир. Добро си дојде дома, овдека во Росен од 
каде што замина како младо момче“.

При секоја посета на својот роден крај, Сотир Митрев со огромна тага и болка 
во себе, прераскажуваше дел од сеќавањата на своето детство и на своите први 
младешки години, кои така тажно ги минал тој низ Беломорските планини и рам-
нини, езера и водопади, реки, шуми и безконечни ливади.

Секогаш велеше, дека Грците никогаш не може да им го избришат името на 
Македонците. Не може да ги замолчат да си го зборуваат својот мајчин јазик. Не 
може да ги одродат од тоа што се, Македонци. Срам е за една земја која се колни 
во некаква си квазидемократија, уште, да ги малтретира и да ги враќа Македон-
ците од границата. Имаше многу реакции од нервозните нашинци кои доживу-
вале малтретирање и понижување, ни рекоа некои. На илјадници Македонци од 
Република Македонија и од Австралија, Канада, Америка, од Европа и од каде сè 
не, сè уште им ги затвораат границите. 

„Мене на двапати ме вратија, велеше Митрев. Првиот пат во 1994 година во 
пријавата против мене до полицијата со која ми се забранува влез во Грција стои 
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дека јас сум бил автономист, националист, а како претседател на хуманитарна ор-
ганизација како што напишале тие режимски чиновници, јас сум ги ранел Скопја-
ните“. Ете до каде оди безумноста, коментираше Митрев.

Но, негова честа дестинација му беше и најградскиот град во Македонија, кон-
зулскиот бабам Битола, кој е опеан во повеќе од шестотини песни. Сите ја знаете 
„Битола мој роден крај“ или „Нели ти реков моме Донке“. Песни кои специјално во 
една од најубавите кафеани на овој град, на Сотир на уво ми ја испеаја најпрофе-
сионални музичари, среќни што можат на еден таков нашинец дојден од далеку, 
со песна да му посакаат срдечно добредојде.

Секоја посета на Македонија, на стариот роден крај, за Митрев од Мелбу-
рн, Австралија, беше време исполнето со многу патувања, средби, разгово-
ри, договори, дружби и видувања со најсвоите, најблиските, со пријателите и 
 соработниците. 

Весниците тогаш, меѓу другото, напишаа - Сотир Митрев од Мелбурн, Австра-
лија, познат хуманитарец во австралиската сојузна држава Викторија и, пак, не 
успеа да влезе во Грција за да си го види своето родно село Росен, кое се наоѓа 
крај Лерин. 

„Пет и пол децении поминаа откако Грците ме протераа од сопствениот дом. 
Неколку пати во животот сум доаѓал од Австралија во Битола за да влезам во 
Грција и да појдам во моето огниште во селото Росен. Меѓутоа грчките власти 
само еднаш ме пуштија. Се обидов во неколкуте години потоа, а пред Илинден и со 
два пасоша, австралиски и македонски. Меѓутоа, тие без образложение ме вратија 
назад. Ми рекоа дека не ме пуштаат оти не сум бил Грк, а јас им возвратив: Запи-
шете оти Сотир Митрев бил, е и ќе умре како Македонец, а не како Грк“, изјави тој 
од говорницата пред црквата „Света Богородица во Трново, Битолско, каде секоја 
година се одржува значајната средба на етничките Македонците од светот. 

Сотир Митрев беше голем хуманист. Донираше и храна и облека и пари, како 
и медицински апарати и болничко возило за некои медицински центри, за домо-
вите на дечињата без родители, за старските домови и за сиромашни села. Доби 
многу признанија и се сретна со многу личности од државниот врв, со градона-
чалници и со многу новинари.  

Во Соботско, во Беломорска Македонија, за подигање и опремување на првата 
и единствена црква на Македонците „Света Злата Мегленска“, со сето срце, душа 
и љубов се вклучи и Сотир Митрев. Во повеќето акции што беа спроведени, како 
и оние кои лично ги организирал тој меѓу нашите во Мелбурн и пошироко, тие 
подадоа рака на поддршка. И помогнаа за што побргу да може да ги прими своите 
верници овој духовен храм. 

При посетата, Сотир, палејќи свеќа за среќа и бериќет, за сите Македонци, рече 
дека е пресреќен што дочека еден ден, да види дека нашиот македонски народ 
најпосле ќе  влезе во во свој духовен храм, че запали свеќа во своја црква во својот 
атар; да доаѓаат на богослужби на својот мајчин јазик, на празници и делници, да 
венчаваат и крштеваат, да се дружат. Црквата „Света Злата Мегленска“ веруваат 
дека ќе биде нивната матица, нивното благословено место. 

Навистина, Митрев веруваше дека нема да стават рака некои безбожници и 
антимакедонци, бидејќи за секој народ, за сите верници е благодат, да имаат свој 
духовен дом.
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Д-Р ИЦО НАЈДОВСКИ - ПЕРИН 
ДОКТОР НА НАУКИ ОД МЕЛБУРН

На Ице Василев Најдовски Австралија (Tera Australis incognita – непознатата 
земја од Југот) му е втората татковина. Таа е една од најразвиените индустриски 
и економски сили и има значајна улога во светот. Австралиската нација, која на 
картата на светот постои околу 250 години, а која е составена од многу нации 
и етнички групи, претставува пример за многу на-роди и земји. Етничките групи 
со своето заедничко живеење го градат познатиот австралиски мултинационален 
мозаик на културите на народите што живеат на тие простори.

Ице Најдовски е позната, призната и неодминлива личност во македонската 
дијаспора и во Македонија. Од своето емигрирање до денес тој е длабоко и силно 
поврзан со судбината, вистината и настаните во Македонија. Тој е Македонец по 
националност и православен христијанин по вера. Ице Најдовски со своите дела 
и како уредник и водител на Македонската радиопрограма „Трипати Зет“, е еден 
од најголемите иницијатори и организатори на одбраната на македонското име, 
нација и и етничка Македонија. 

Тој е бранителот и афирматорот на историјата и честа на македонскиот народ и 
Македонија во светот, посебно во Австралија. Во овие мигови на распетие на Ма-
кедонија, кога Република Македонија е меѓународно призната, иако не под нејзи-
ното уставно име, тој ги изложува своите погледи за можностите за македонски 
економски, културен и верски препород, како и за натамошен демократски развој 
како суверена самостојна и независна држава на овие балкански ветрометини.

Д-р Ицо Најдовски е роден на 12 aвгуст 1959 година во селото Оптичари, Би-
толско. Основно и средно образование завршил во Република Македонија. Во 
1985 година ја напушта својата земја и живее во Мелбурн, каде го продолжува 
своето образование.

По доселувањето во Австралија ги завршува студиите по историја и мултикул-
тура на Викторија универзитетот во Мелбурн, каде што и магистрира (1997) на те-
мата „Оспорен идентитет: Македонците во современа Австралија“. По неколкуго-
дишни истражувања на Универзитетот, ги подготвува трудовите: „Одржување на 
македонскиот јазик и македонската младина“, „Споредба на три етнички групи: 
Македонците, Либанците и Холанѓаните“, „Првата македонска генерација: инте-
грација или асимилација“, „Македонците во Викторија“. 

Во неговата образовна дејност треба да се истакне дека Ицо Најдовски бил 
предавач на македонски и англиски јазик во повеќе средни училишта во Мел-
бурн. Исто така, предавал на Викториското училиште за јазици на  3 и 4 година 
средно образование. Оваа благородна задача ја извршувал околу 15 години. Тој е 
новинар, публицист радиоуредник и мошне активен во македонската заедница во 
Мелбурн и пошироко. Повеќе од 20-тина години е активен во македонското дви-
жење, се занимава со  пишување за македонските дневни весници и списанија, а 
околу петнаесет  години е водител и уредник на Македонската радиопрограма 
„Трипати Зет“ , со која е присутен не само во Австралија, туку и во Македонија, од 
каде е неговото потекло и дедовскиот праг.

Тоа е неговото родно место Оптичари село кое се наоѓа во јужниот дел на плод-
ното Битолско Поле, на територијата на Општина Битола. Селото е рамничарско, 
на надморска височина од околу 600 метри. Од градот Битола е оддалечено 12 
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километри. До селото има асфалтиран пат. Изграден е водовод за снабдување на 
населението со чиста и здрава вода за пиење.

Првиот пишан документ за Оптичари датира од периодот меѓу 1650 и 1750 
година. Во 1912 година селото имало четириесетина македонски домаќинства, 
од кои половината биле чифчии, а половината рајати. Меѓутоа, по 1912 година, 
земјата била разделена на жителите врз основа на аграрната реформа.

Инаку во селото има две цркви и тоа црквата  „Свети Архангел Михаил“, како 
главна селска црква и црквата  „Вознесение Христово“; а го има и археолошкиот 
локалитет „Тумба“ - населба од неолитското време.

Селото Оптичари е познато повеќе во Австралија отколку во Македонија. 
Имено, од тоа македонско село потекнуваат Благоја Нешковски (Бил Нешковски) 
(1964-1989), австралиски режисер и актер, кој остави силни траги во театарската 
уметност на петтиот континент, особено во Сиднеј, и Ицо Најдовски - австралиски 
научник и активист на македонската заедница во Австралија кој е голем афирма-
тор на македонската вистина.

Предмет на истражување на Ицо Најдовски отсекогаш биле преселничките 
движења на човекот од место во место, потоа од земја во земја, како и од кон-
тинент на континент, особено на Македонците во Викторија и пошироко. А тоа, 
веројатно, е процес што произлегува од човековата природа за постојано дви-
жење, за запознавање и откривање нови земји, непознати простори, во потрага 
по нов живот и како и за задоволување на вечната љубопитност на човекот. Тоа 
е особено изразено во минатото столетие, во новите миграциски процеси како 
последица од војните.

Поле на истражување на д-р Ицо Најдовски, се чини е преселничкиот бран 
сврзан со теророт и распарчувањето на Македонија, кога во нејзините села и гра-
дови газдувале српските, бугарските, албански и грчките деспоти и крвници, со 
сите тешки злосторства што í ги нанеле на разделена Македонија. Тоа што било 
таму, се пренело и во  Австралија, та и таму на македонските доселеници не им се 
дава мир од туѓи пропаганди, кои постојано роварат среде иселеничките етнички 
заедници, особено кај Македонците од Беломорска Македонија.

Ице Најдовски ја започна својата публицистичка дејност пред дваесетина го-
дини. Така, во рамките на „Деновите на новинарите од иселеништвото”, одржани 
на 24 јули 2000 година во Скопје, беше промовирана книгата под наслов „Ос-
порен идентитет: Македонците во современа Австралија“ од Ицо Најдовски. Тој 
дава осврт на негирањето на постоењето и самобитноста на македонската нација, 
не само низ историјата на Балканот, туку и пошироко и во Австралија. Најдов-
ски ги објаснува нивните корени, но и упатува на остра критика на политичките 
структури, особено во Австралија, во која во последните години на XX век, беше 
евидентно кршењето на плурализмот, односно на мултикултурализмот, демокра-
тијата и почитувањето на човековите права на доселениците од Македонија, иако 
тие се потврдија како трудољубиви, честити и лојални граѓани на оваа далечна 
земја, нагласува авторот на овие редови во својот промотивен говор за ова дело, 
објавено на англиски јазик. 

Во книгата посебно место зазема борбата на Македонците во Австралија за 
одбрана на името на својата татковина Република Македонија и проблемите на-
станати со додавката „Славомакедонци“ наметната од австралиските власти под 
притисок на грчкото лоби. Сепак, вистината победува и со пресудата на Врховни-
от суд на Викторија овој спор е разрешен во корист на Македонците. 
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Од друга страна, пак, д-р Најдовски ги истражува и животите и делата на број-
ни македонски доселеници во Австралија кои постигнале видни резултати во 
областа на културата, образо-ванието, спортот и социјалниот живот, воопшто. 
Нивните резултати на економски, образовен и  културен план сè повеќе придоне-
суваат тие да не бидат третирани како граѓани од втор ред, туку како интегрален 
и важен дел во  новата средина во Австралија. Тие стануваат познати и признати 
од домашниот фактор и од   другите етнички групи. Голем е бројот на деловни 
луѓе, видни личности во образованието и општественото живеење кои се од ма-
кедонско потекло во Австралија кои се познати и признати личности на петтиот 
континент и пошироко. 

Се знае дека на Македонците од егејскиот дел на Македонија не им беше доз-
волено да се школуваат на својот мајчин јазик, а многу мал беше бројот на оние 
што завршија грчки училиш-та. Затоа, поголемиот број Македонци од Беломорска 
Македонија и други делови на Македонија дошле во новата средина во Австра-
лија со ниско или  никакво образовно ниво. Меѓутоа, кај нив се разгорела желбата 
не само да обезбедат основна егзистенција и да создадат одредени материјални 
добра за семејството, туку тие посветиле и големо внимание на образованието и 
личниот прогрес на тие  демократски простори, каде што ги уживаат своите на-
ционални и социјални слободи. За разлика од тоа, во дедовската земја, тие биле 
обесправени, врз нив се вршело асимилација, денационализација и систематско 
прогонување.   

Како резултат на тоа, особено голем број од иселениците, го учат англискиот 
јазик со цел подобро да се вклучат во животот на новата средина, а своите деца 
ги испраќаат да се образуваат во англиски училишта, колеџи и универзитети. Ова 
е изразено кај последните неколку генерации, особено кај иселениците од поно-
во време, што услови нови структурни промени и видлив развој на македонските 
доселенци во демократска Австралија.

Таков е случајот со Ицо Најдовски кој од Оптичари до Мелбурн ја збогати ис-
ториографијата, информирањето, образованието и општественото живеење на 
Македонците на петтиот континент. Тоа го направи со неговата публикација „Ма-
кедонците во Австралија“ (2009). Тоа е дело во коавторство со неговиот син Ро-
берт Најдовски, кој чекори по стапките на својот татко и секако, тој има и подобри 
визии, услови и можности да го надмине својот татко. 

Делото „Македонците во Викторија“ е отпечатено на македонски и на англиски 
јазик, на околу 500 страници и е издание на Институтот на национална историја 
на Македонија. Тоа е поделено на седум глави, во кои се презентирани следните 
теми: Проблемите околу македонскиот идентитет, Животот на Македонците во 
Австралија и нивната организираност, Организациите на македонската заедница 
во Викторија, Македонците во одбрана на своите права во Австралија и Ние сме 
етнички Македонци.

За ова значајно дело кое претставува прилог на македонската книжнина во 
дијаспората, предговорот е на познатиот д-р Миле Терзиовски, доцент и извршен 
директор на Центарот за глобални иновации и претприемништво на Универзите-
тот во Мелбурн.

Исто така, д-р Ицо Најдовски - Перин е добитник на бројни награди и призна-
нија за неговиот придонес и постигнување на различни полиња од областа на об-
разованието, новинарството и општественото живеење.
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ЃОРЃИ НАНО 
ЕДЕН ОД ПРВИТЕ ДОСЕЛЕНИЦИ ВО АВСТРАЛИЈА

Ѓорѓи Нано кој по потекло е од селото Трсје – Леринско беше еден од првите 
македонски доселеници во Австралија и жива легенда за активностите во маке-
донската колонија. – Основоположник и донатор на црквата „Свети Илија“ и  дру-
ги добродетелства во новата земја.

При престојот во Австралија го посетивме Квинбијан, мало гратче сместено 
во непосредна близина на престолнината Канбера. Тоа е место во кое се изгра-
дени бројни мотели од кои десетина беа сопственост на Македонци, а коишто 
служеа за потребите на посетителите, дипломатите и државната администрација 
сместена во главниот град. На тие простори, една година пред Канбера да стане 
престолнина во Австралија, во 1927 година се доселила првата група Македонци 
од Леринско и од Костурско, особено од селата Трсје и Статица. Меѓу нив беше и 
тогаш 93-годишниот доблесен патриот и донатор, иселеникот Ѓорѓи Нано, кој по-
ради своите патриотски активности, љубов, поврзаност кон црквата и вистината 
за Македонија, почесно ја доби титулата „војвода“. 

Во Сојузната територија што се наоѓа во рамките на државата Нов Јужен Велс, 
во Квинбијан ја посетивме црквата „Свети пророк Илија“. Таа е една од првите 
македонски цркви во Австралија која е осветена уште во 1960 година и која е 
значаен црковен, национален, просветен и културен центар. При нашата посета 
во црквата го сретнавме Крсте Блажески, долгогодишен иселеник по потекло од 
рибарското село Пештани, што се наоѓа на брегот на Охридското Езеро. Тој беше 
љубезен и ни го покажа црковниот храм кој се реновираше. 

На неколку стотини метри оддалеченост од црквата „Свети Илија“ се наоѓаше 
домот на чичко Ѓорѓи Нано. Тоа беше пријатно македонско катче кое во минатото 
го посетувале голем број намерници и гости, а потоа го заборавиле, дури и тогаш-
ните црковни великодостојници. Ние со задоволство и љубопитство го посетивме 
домот на овој благороден старец заедно со Кире Циревски и Тоде Кабровски и го 
најдовме овој честит Македонец со блага насмевка на лицето како седи во фо-
телјата и слуша музика од фолк-фестивалот „Канбера 91“, видеолента која, како 
што рече, го враќа во родната Македонија. Останавме подолго време за да раз-
говараме со чичко Ѓорѓи и, покрај неговата долга старост, разговаравме за многу 
работи од неговиот живот. Инаку, авторот на овие редови го познава овој исе-
леник од пред 20-тина година кога чичко Ѓорѓи Нано, по 43-годишен престој во 
Австралија, за првпат стапнал во Македонија и кога изразил желба да го посети 
неговото село Трсје, Леринско. 

За жал, и покрај тоа што тој беше австралиски државјанин, на еден груб на-
чин беше одбиен од грчките власти и вратен од границата назад по железничката 
пруга кон Битола. Сликата да биде уште потажна, при враќањето во едната рака 
го носеше куферот, а во другата бело марамче, бил вратен пред самата граница 
без да го види родното село кое го носел во своите мисли и без да ги посети гро-
бовите на своите предци. 

Чичко Ѓорѓи Нано е роден во 1809 година во селото Трсје, во Беломорска Ма-
кедонија. Потекнува од македонско семејство, чиј татко бил комита во четата на 
Ѕале. Меѓутоа, поради економски причини, уште во 1926 година заминал на пе-
чалба во Австралија, каде заедно со својата сопруга Јана, која починала во 1984 
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година, бил еден од оние Македонци кои целиот свој живот го посветил на афир-
мацијата за вистината за Македонија. Така, при една пригода, тој ќе рече:

 „Роден сум во турско, Турчин не станав, од мене сакаа да направат Грк, но и 
Грк не станав. Се родив и ќе умрам како Македонец“. 

Ова се пренесувало меѓу неговото семејство: синовите Коста и Петре и ќерка-
та Лена, како и меѓу многубројните внуци и правнуци кои живеат во непосредна 
близина на неговиот дом. 

Инаку, Ѓорѓи Нано е основоположник и донатор на МПЦ „Свети Пророк Илија“ 
и има најмногу заслуги за купувањето на храмот во кој тој и неговото семејство 
посветиле многу време, труд и средства во текот на изминатиот период. Тоа е 
тажната сторија за војводата Ѓорѓи Нано, за еден од многумина македонски пе-
чалбари од Македонија кои го напуштиле својот роден крај и кои судбината ги 
однела по белиот свет, по парче печалбарски леб и по свое место под сонцето.

Градот Квинбијан (Queanbeyan) е регионален центар сместен на една висо-
рамнина во југоисточен Нов Јужен Велс во непосредна близина на Канбера. Се 
наоѓа на само 15 километри (десетина милји) на запад и  е  составен дел од еконо-
мијата на главниот град. Зборот Квинбијан е поангличанета форма од  зборот на 
Абориџините што значи „чиста вода“. Градот е распространет на реката Молонгло 
(Molonglo), реон во кој Англичаните се доселиле и официјално го прогласиле за 
нивно населено место во 1838 година. На тие нови богати австралиски места, во 
1851 година било пронајдено големо количество злато и сребро, што условило 
брзо населување на бројни трагачи по злато.

Се знае дека меѓу првите доселеници во Австралија биле и Македонци од 
егејскиот дел на Македонија кои пристигнале уште во 1926 година. Меѓутоа, ак-
тивностите кај македонските доселеници на тие простори почнале дури по Вто-
рата светска војна во 1947 година кога е формиран разгранокот „Млад Гоче“ на 
„Македонско-австралискиот народен сојуз“ (МАНС). Меѓу првите активисти биле: 
Коста Пандов, Коте Димитров, Филип Руков, Ѓорѓи Дуров, Ѓорѓи Нано, Коце Кулеја 
и други. Оваа група иселеници, според пишувањето на весникот „Македонска ис-
кра“, во текот на 1948 година, на средбата на која учествувале и учесниците во 
Илинденското востание 1903 година, војводите Коста Панов и Васил Атанасов, 
двајцата од Леринско биле активни учесници во собирањето материјални сред-
ства за изградба на Болницата во Скопје. 

Еден од најзначајните датуми за историјата на црквата „Свети Илија“ и за Ма-
кедонците од Квинбијан и Канбера е, секако, 20 април 1969 година – осветување-
то на храмот, ден што се претвори во големо славје и неизмерна радост. Црквата 
била осветена од надлежен архијереј, митрополитот Кирил, заедно со митропо-
литот  Методи, свештениците Методи Гогов (подоцна архиепископ на МПЦ) и Ме-
тодија Лазаревски а во присуство на бројни иселеници, посетители, тогашниот 
амбасадор на Југославија - Гојко Секуловски, претставници на градот на Като-
личката и Презвитеранската  црква, високи претставници на Министерството за 
емиграција на Австралија и други лица.

Инаку, првата црковната зграда била изградена во 1972 година, и, како споме-
ник на културата, била заштитена со австралиските закони. Во последните години 
црковниот храм е нов, преуреден, до него е изградена голема сала и други прос-
тории и претставува значаен македонско-црковен, културен и национален центар 
за Македонците кои живеат во Квинбијан и околните места.
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Големи заслуги во историскиот развој на овој македонски духовен и национа-
лен дом има свештеникот Наум Деспотовски, кој го уредуваше и македонскиот 
радиочас. Исто така, придонесот е многу голем  на долгогодишниот претседател 
и истакнат општественик и бизнисмен Симо Танески, потоа Трпе Нанов, Љубе 
Колевски, Јордан Галев, Илија Петроски, Славе Блажевски, Јордан Постоловски, 
Стево Ташковски и многу други истакнати иселеници од почнувањето до денес.

Македонците во престолнината на Австралија - Канбера, пак, дошле пред тој 
да стане главен град на петтиот континент.Инаку, Канбера, главниот град на Ав-
стралија е најголемиот административен и дипломатски центар и седиште на ав-
стралиската Сојузна влада и на Парламентот. Градот како населба е формиран 
во 1913 година на сојузна територија, која политички е издвоена од рамките на 
државата Нов Јужен Велс, а од 1927 година е престолнина на Австралија.

На таа сојузна територија од 2.432 квадратни километри се населиле околу 
триста и осумдесет илјади лица од сите националности, , етнички групи, од раз-
лични конфесии. Канбера е официјалната резиденција на претставникот на ан-
глиската кралица, на генералниот гувернер, Врховниот суд и на бројни владини 
одделенија и агенции. 

Се претпоставува дека во Канбера и во Квинбијан живеат околу пет илјади 
Македонци, меѓу кои покрај доселениците од Леринско и Костурско, има и од Ох-
ридско, особено од Дебарца, од Битолско, од Преспа и од други места на етнич-
ка Македонија. Затоа, како резултат на бројноста на македонските доселеници 
во Канбера се јави потреба да се гради и втора македонска православна црква 
во главниот град, по црквата „Свети Илија“ во Квинбијан. Така, во 1982 година 
се формира Одбор за изградба на македонската православна црковна општина 
што го доби името на македонскиот просветител „Свети Климент Охридски“ во 
Канбера. Иницијатори за таа идеја, покрај другите беа: истакнатите иселеници од 
македонско потекло: Симо Танески, Наум Деспотовски, Власе Николовски, Боб 
Спасеновски, Коста Мазенко  и многу други.

Катедралната црква „Свети Климент Охридски“ од Канбера, по многу нешта 
е единствена и значаен сакрален објект на петтиот континент. Таа е сместена во 
средината на една височинка во квартот „Ред Хил“ (Црвен рид), односно ридот 
„Нарабанда“ наречен со домородниот речник на Абориџаните. Тој дел каде е из-
градена црквата „Свети Климент Охридски“ е едно од најелитните места.

Акцијата за изградба на новата македонска православна црква „Свети Климент 
Охридски“ наиде на големо разбирање и поддршка од македонските доселеници. 
Како резултат на тие активности, на 6 јуни 1983 година се удрени темелите на 
новиот храм, чие осветување го изврши надлежниот архијереј господин Тимотеј, 
во сослужение на свештениците, Ѓорѓи Кацарски, Ахил Теохарев и Наум Деспо-
товски, во присуство на иселеници, дипломати и гости.

Во историјата на оваа македонска православна црква, 18 декември 1989 година, 
ќе остане забележан со златни букви. Тогаш надлежниот архијереј митрополитот Ти-
мотеј, го извршил свечениот чин, осветување на црквата „Свети Климент Охридски“. 
Со тоа се отворија портите на уште еден македонски храм на петтиот континент.

Црквата „Свети Климент Охридски“ во Канбера е убав пример на македонска 
архитектура, која со проектот, димензиите и несекојдневниот изглед на совре-
мен и репрезентативен објект, влезе во регистерот на значајни споменици на 
Канбера. 



120 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

АКАДЕМИКОТ БОЖИН ПАВЛОВСКИ 
ПИСАТЕЛ И ИНФОРМАТОР ВО АВСТРАЛИЈА

Божин Павловски, е еден од најплодните и најпознатите македонски писатели 
кој повеќе од шест децении е присутен на нашата книжевна сцена.Тој е автор на 
осумнаесет романи, четири книги со новели и раскази и три публицистички книги. 
Негови дела се преведени на: англиски, француски, руски, украински, италијан-
ски, турски, романски, бугарски, српски, албански, словенечки, грчки, полски, 
чешки и други јазици.

За своето богато творештво е добитник на значајни домашни и меѓународни 
литературни признанија, меѓу кои и на државната награда „11 Октомври“ за жи-
вотно дело, како и на Интербалканската книжевна награда на Солун.

Божин Павловски  е  познат и признат македонски писател  и беше редовен 
член на МАНУ, во 2013 година беше лустриран за што тој излезе од МАНУ и ДПМ, 
потоа во 2017 година му е поништена одлуката за лустрација. Тој живее и твори 
во Скопје и Мелбурн.

Божин Павловски е постар брат на писателот Раде Силјан. Тој е роден на 7 јану-
ари 1942 година во селото Жван, во близината на Демир Хисар. За нивното родно 
место селото Жван, една од легендите вели дека во минатото селото преживеало 
многубројни војни, па поради тие војни е поделено на два дела, односно селото 
Жван и подмесноста Отрап. Според некои преданија, името Жван е добиено спо-
ред анот што се наоѓал во месноста Отрап. Кога тој ан станал познат луѓето често 
се прашувале каде ќе одиш и тие одговарале во ан, со што анот станал живан и со 
текот на времето селото го нарекле Жван.

Според истражувањата на Пане Перуновски, селото во пописните турски деф-
тери е запишано како Џван-хане. Во текот на XV век населбата броела шеесет и 
едно семејство, а на почетокот на XVII век биле регистрирани дваесет и една куќа. 
Селото првин се наоѓало на потегот на црквите „Света Петка“ и „Свети Димитрија“ 
кои се на левата страна на Црна Река. 

Во биографските податоци на Божин Павловски се вели дека завршил основ-
но образование во  училиштето „Свети Кирил и Меттодиј“ во Жван, а потоа се за-
пишал во  средното Ветеринарно училиште во Битола, од кое по завршувањето 
станал  ветеринарен техничар. И како ветеринарен техничар, во 1961 година се 
вработил во ветеринарната служба во  Уб,  Србија, но се вратил во Битола, и се 
запишал на Вишата земјоделска школа.

Неговиот немирен дух и желбата за напредок во светлата иднина го однела 
во Скопје, во 1963 година, каде се вработил во „Нова Македонија“, каде работел 
две години, најпрвин како филмски критичар, а потоа и како репортер од областа 
на културата. Потоа долг период бил главен и одговорен уредник и директор на 
најголемата издавачка куќа во тоа време „Мисла“, која започнала со работа во 
1965 година , најпрвин како ревија за култура и уметност, а малку потоа и како 
издавачка куќа. Таа беше издавач на голем број дела на речиси сите познати ма-
кедонски писатели и поети во периодот од 1960 до 1999 година. 

Во тој период, поточно во 1988 година, издавачката куќа „Мисла“ на чело со 
Божин Павловски го издаде романот „Александар Македонски“ од германскиот 
автор Улрих Вилкен, чиј превод од англиски на македонски е на авторот на овие 
редови, Славе Катин. Оттогаш се прошири пријателството и соработката со  Божин 
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Павловски. Исто така, кога во транзицискиот период во Република Македонија 
писателот Божин Павловски стана сопственик на АЕА корпорацијата - „Мисла“, во 
1970 година кога беше во Канада имаше неколкудневно другарување со тогаш-
ниот надлежен архијереј на Американско-канадската епархија, господин Кирил и 
авторот на овој текст.

Павловски ги постави темелите за идното негово творештво уште во далеч-
ната 1962 година кога освоил прва награда на еден конкурс за расказ по што се 
преселил во Скопје, каде работел во весниците „Студентски збор“ и „Трудбеник“, 
а потоа во редакцијата на „Млад борец“. Истата година ја добил наградата на 
Сојузот на младината на Хрватска за најдобра репортажа.

Неговиот творечќи опус е голем и разновиден. Тој е автор на осумнаесет рома-
ни, четири книги со новели и раскази и три публицистички книги, меѓу кои: „Игра 
со љубов“  (роман, 1964), „Фантасти“  (раскази, 1964), „Миладин од Кина“  (роман, 
прв дел, 1967), „Лудисти“  (раскази, 1967), „Миладин од Кина“  (роман, втор дел, 
1968), „Македонците зад екваторот“ (патописна проза, 1971), „Дува“ (роман, 1973), 
„Австралија, Австралија“(сценарио за документарен филм, 1975), „Вест Ауст“ (ро-
ман, 1978), „Црвениот хипокрит“  (роман, 1984), „Уткини соседи“  (роман, 1987), 
„Враќање во сказните“ (роман, 1989), „Дува и болвата“ (роман, 1997), „Подвижни 
гробови“ (роман, 1998), „Патување со љубената“ (роман, 2000), „Египетска сону-
валка“ (роман, 2001), „Изгубени во рајската градина“ (роман).

Божин Павловски е добитник на следниве награди и признанија: „Рациново 
признание“, „11 Октомври“ (1978 година за романот „Вест Ауст“), „Стале Попов“, 
„Гоцева повелба“, „Кочо Рацин“ (1973 година за романот „Дува“), „Младост“, „Же-
лезарница Сисак“. Исто така, делото „Роман за моето заминување“ ја освоило 
наградата за најпродавана книга на Меѓународниот саем на книгата во Скопје 
(2002 година), а „Патувањето со љубената“ ја добил Интербалканската награда 
за книжевност во Солун во 2002 година.

Во неговата животна сторија е забележано дека во 1970 година Божин Павлов-
ски заминал за Австралија, Канада и САД на повеќемесечни патувања со цел да го 
испита тамошниот пазар и условите за отворање и продолжување на издавачката 
дејност. Тоа го направил во Австралија кога и замина засекогаш.

Божин Павловски го продолжил своето образование во Скопје. Така, во 1971 го-
дина, дипломирал на групата Југословенска книжевност на Универзитетот „Кирил 
и Методиј“ во Скопје, со што му се исполни една од големите желби да се здобие 
со универзитетско образование.

Во 1975 година повторно заминал во Австралија, каде раководел со екипата 
што го снимила документарниот филм „Австралија, Австралија“ според неговото 
сценарио. Следната година, филмот освоил Гран при за најдобар филм на фес-
тивалот во Белград. Во текот на 1976 година бил на подолг престој во Тајланд, 
Јапонија, Сингапур и  Хонг Конг.

Во Мелбурн, Австралија, неговата втора татковина, во 1992 година ја основа 
Издавачката куќа АЕА. Оваа издавачка куќа ги издава весниците „Денес“ и „Ма-
кедонија денес“ кои се вбројуваат меѓу највлијателните етнички весници во Ав-
стралија, САД и Канада.

Така, на 2 август 1992 година, во Томастаун, предградие на Мелбурн, се појави 
првиот број на весникот „Денес“, кој е отпечатен на 24 страници, на формат 41x30 
сантиметри, на македонски јазик со кирилица и на англиски јазик, чија цена на 
чинење е 1,20 австралиски долари. Излегува секој понеделник, како неделник, го 
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подготвува заедничка редакција по име „Македонско-австралиско пријателство“ 
од Викторија, Нов Јужен Велс и Западна Австралија, а се дистрибуира на петтиот 
континент и насекаде во светот каде што живеат Македонци.

Во воведната статија, покрај другото, се вели дека - Да се задоволат зголе-
мените потреби од добро и сестрано информирање, ќе биде првата задача на 
гласилото. Потоа весникот ќе го негува и унапредува австралиско-македонското 
пријателство, ќе биде втората задача рамна на првата и дека ќе се води беспре-
корна грижа за хармонична застапеност на сите вредности, како во бизнисот, така 
во социјалниот, културниот, спортскиот и верскиот живот на заедницата. 

Весникот „Денес“ е добро технички уреден и содржи бројни материјали од 
општествениот, културниот, духовниот, социјалниот и спортскиот живот, посебно 
на Македонците во Австралија, како и на другите простори и во Македонија. Тој 
претставува еден од најиздржаните неделни весници во иселеништвото што се 
печати на македонски јазик.

Денес ова најтиражно информативно македонско гласило во Австралија, из-
легува повеќе од 28 години како „Австралиско-македонски неделник“ и 24 годи-
ни „Австралиски неделник Денес“. 

Така, на одбележувањето на 28-годишнината и по повод излегувањето на 
1.500. број, уредникот Игор Павловски ќе напише: „Нашата судбина е нашиот ја-
зик и денес нема да најдете друг пример на македонски периодичен весник каде 
било во светот, вклучувајќи ја и Македонија, со толкав континуитет и целосно на 
слободниот пазар - без каква било субвенција, од првиот ден до денес. Во сите 
изминати години се трудевме да бидеме коректни партнери со читателите, со цел 
да ја одржуваме меѓусебната доверба и симбиоза. Така и ќе продолжиме да им 
служиме на Македонците во дијаспората“.

Во 1996 година, Павловски станал главен уредник на книгоиздателството 
„Матица македонска“ од Скопје. Бил член на МАНУ и на ДПМ (од 1964 до 2013 го-
дина). Иако Божин Павловски е добитник на многу престижни литературни при-
знанија, неговата кариера ја следат и некои негативни критики за неговото дело, 
за кое на неколку наврати се зборувало за некаков плагијат. 

Во  јули  2013  година, Комисијата за верификација на фактите на Република 
Македонија спровела процес на лустрација против Божин Павловски и утврди-
ла дека тој соработувал со тајните служби на поранешна СФРЈ. Со остри реакции 
против ваквата одлука се изјасниле  Друштвото на писателите на Македонија, 
како и академиците Катица Ќулавкова и Георги Старделов. Во знак на протест, 
Божин Павловски го повлекол своето членство во МАНУ и Друштвото на писате-
лите на Македонија. 

Меѓутоа, во јануари 2017 година Вишиот управен суд на Република Македо-
нија ја поништи одлуката за лустрација на академик Божин Павловски на Коми-
сијата за верификација на фактите.

Во образложението на одлуката на Судот, се наведува дека „одлуката на Ко-
мисијата за лустрација на Божин Павловски се поништува поради погрешно и не-
целосно утврдена фактичка состојба“.

Денес Божин Павловски живее и твори во Мелбурн, Австралија. Покрај инвол-
вираноста и контролата на уредничката политика на весниците „Австралиско-ма-
кедонски неделник“ и „Австралиски неделник Денес“, тој е активен и во македон-
ската заедница.
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МАЈКЛ РАДИН 
АДВОКАТ СО МНОГУ ДОБИЕНИ БИТКИ

Мајкл Радин е еден од најпознатите имиња во македонските колонии во Ав-
стралија. Тој е активист, заштитник на македонското самобитие, член на македон-
ското лоби во Австралија, а е признат и во австралиското општество. Мајкл е чо-
векот кој го подигна името македонско на повисоко ниво, со што Македонците од 
сите делови на етничка Македонија се почитувани во демократското општество 
на Австралија.

Со Мајкл Радин се сретнавме во Скопје, по неговото враќање од Хелсинки, 
каде што беше единствен претставник на Македонците од Аделајд на состанокот 
на делегациите на земјите-членки на КЕБС, кои го подготвуваа завршниот доку-
мент што го потпишаа претседателите на држави, односно влади. 

Инаку, Мајкл Радин е млад, перспективен и угледен граѓанин на мултикул-
турна Австралија. Има завршено правен факултет и магистрирано на политички 
науки на Универзитетот во Аделајд. Работи како приватен адвокат во Етничкото 
здружение на адвокатитите во Аделајд, во кое членуваат истакнати адвокати од 
десетина етнички заедници. Меѓутоа, Мајкл од сè, највеќе е вљубеник во Македо-
нија, во македонскиот јазик, историја, литература, култура, во богатото минато на 
македонскиот народ, што се заедно му ги продлабочува хоризонтите во борбата 
за афирмација на самобитноста на својот македонски народ.

Мајкл Радин е адвокат, но повеќе години е познат општествено-политички и 
културен работник од главниот град на Јужна Австралија – Аделајд. Тој е Маке-
донец, роден во Австралија, но по потекло од егејскиот дел на Македонија. Татко 
му Никола е роден во селото Вишени, кое е оддалечено околу 13 километри од 
Костур.  Во текот на Граѓанската војна во Грција Никола го напуштил родното ог-
ниште. Судбината најпрвин го однесе во Унгарија, а потоа во Австралија. Мајка 
му Џоис, е родена Австралијка, а по потекло е од селото Долно Котари, Леринско.

Инаку, родното место на Мајкл-Аделајд е град во кој живеат околу милион и 
триста илјади жители, претставува најважен трговски, индустриски, рударски, 
политички, административен, културен центар и е метрополана државата Јужна 
Австралија. Во него, меѓу големиот број етнички групи, има и над десет илјади 
Македонци од сите делови на Македонија, како на пример од Костурско, Лерин-
ско, Битолско, Прилепско, Воденско, Охридско и др. 

Првите македонски доселеници во Аделајд и во околните места биле од егејски-
от дел на Македонија и пристигнале пред осумдесетина години, а по Втората свет-
ска војна и особено по Граѓанската војна во Грција нивниот број рапидно се зголе-
ми. Во Аделајд е изградена МПЦ ,,Св. Наум Охридски-Чудотворец”, која се вбројува 
меѓу најубавите македонски цркви во Австралија и е дело на целиот македонски 
народ од Јужна Австралија, кој сплотен, под закрилата на оваа македонска право-
славна црковна општина, од година во година бележи сè позначајни резултати и 
претставува пример како треба да се чува единството меѓу Македонците.

Мајкл Радин работи како адвокат во „Clark Radin Lawyers“. Таа е реномирана 
австралиска адвокатска канцеларија во која еден од основачите е токму Мајкл 
Радин. Во адвокатската канцеларија се вработени неколкумина искусни и про-
фесионални адвокати кои сите заедно поседуваат околу стогодишно работно 
искуство. Секој член на тимот е специјализиран за одреден сегмент од правото. 
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Главните активности и услуги кои ги опслужува канцеларијата се застапништво 
и посредништво во областа на семејното, кривичното и даночното право, потоа 
човековите права и водење на цивилни, комерцијални и многу други парници.

Целта на целиот тим во „Clark Radin Lawyers“ е да го разберат пазарот, бизни-
сот и личните стратегии на клиентите и да му го понудат најдобриот правен совет. 

Во подолгиот разговор што го водевме во „Клубот на пратениците” во Скопје, 
покрај другото, Мајкл нè информира дека тој е активно ангажиран и учеству-
ва во некои од формите за човекови права во светот, бидејќи добро ги позна-
ва состојбите на Македонците во соседните држави и е добро упатен во таа 
 проблематика. 

Меѓу другото рече: „Имав можност да учествувам на состаноците за човекова 
димензија на КЕБС од 1990 година до последниот во Хелсинки. Покрај тоа, во 1989 
година, заедно со нашите Македонци од Беломорска Македонија, посетивме повеќе 
европски институции, како што се: Советот на Европа во Стразбург, Комисијата 
за човекови права при Обединетите нации во Женева, Европската заедница во Бри-
сел, итн. Сметам дека многу напреднавме во настапувањето во Европа, бидејќи 
веќе се стекнавме со едно стручно познавање на оваа проблематика. Еве, при оваа 
посета на Хелсинки, покрај другото, се сретнавме со делегации на скандинавските 
земји, со американскиот амбасадор при КЕБС кој ни овозможи средба со грчкиот 
претставник. Нашата делегација имаше долг, исцрпен разговор со грчкиот прет-
ставник, при што беа отворени сите прашања за заштита на човекови-те права 
на Македонците во Грција. Исто така, се сретнавме и со повеќе од триесет деле-
гаци и секаде наидовме на разбирање, а тоа зборува дека македонскиот проблем 
е достојно претставен пред европската и светската јавност со цел да се фрли 
светлина на ова прашање”, нè информира Мајкл. 

Кога се зборува и пишува за Мајкл Радин, треба да се каже дека тој бил главен 
и одговорен уредник на списанието „Искра” од Аделајд, кое го издаваше Маке-
донската православна општина „Св. Наум Охридски”. Тоа беше едно од позначај-
ните македонски гласила во Австралија и воопшто меѓу иселеништвото. Се печа-
теше на литературен македонски и на аиглиски јазик и претставуваше вистински 
светилник и афирматор на македонската историја и култура. Тоа беше резултат 
на новоформираното значајно Македонско културно друштво „Искра”, конститу-
ирано во ноември 1982 година. Списанието „Искра’ излезе во почетокот на 1983 
година, како гласило на Друштвото и на Македонската правоелавна оиштина за 
Аделајд и Јужна Австралија „Свети Наум Охридски“. 

Името на списанието ја симболизира вековната борба на македонскиот народ 
и неговата незгасната и постојана верба во едно посветло и посреќно утре, за 
целосна национална, црковна и социјална слобода. Уште од првиот број, списа-
нието „Искра” привлекуваше со својата содржина и техничка опременост. Првиот 
број, како што е спомнато во воведот на англиски јазик, е посветен на 80-годиш-
нината од Гоце Делчев, големиот македонски револуционер и симбол на етнич-
ките Македонци

Списанието го уредуваа македонски иселеници, млади ентузијасти, вљубе-
ници во македонската историја, култура, традиции и јазик. Главен и одговорен 
уредник беше Мајкл Радин. Тој има завршено правен факултет и постдипломски 
студии за политички науки на Универзитетот во Аделајд, а потоа докторира на 
тема за Илинден. Заменик главен и одговорен уредник беше Бранко Ѓорѓиевски, 
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додека графичкото обликување и циркулацијата на списанието „Искра“ ги врше-
ше Александар Глуфцис, а уредник беше Стефан Костов.

Исто така, Мајкл Радин беше уредник на билтенот „Монографија”, кој беше 
орган на Македонската православна црковна општина за Аделајд и Јужна Ав-
стралија. Билтенот излезе на 29 мај 1988 година по повод отворањето на Маке-
донскиот културен центар во Аделајд. Во одбор на Билтенот беа Мајкл Радин и 
Јордан Тасев, а го отпечати Тоде Велјановски, на 8 страници на англиски и маке-
донски јазик, со цел да се запознаат сите читатели.

Во воведот на „Монографија” се вели:„ „Оваа македонска заедница е формирана 
во 1947 година од околу 60 активни членови речиси сите од Егејска Македонија кои 
биле собрани во друштвото „Александар Македонски”. Меѓутоа, денес Општината 
брои неколку илјади и во неа со успех работат: фолклорен ансамбал, спортски клуб, 
етничко училиште, се печатат бројни публикации, има радио-час на македонски ја-
зик, а се одвиваат и други активности на културно-просветно и духовно поле”.

Посебно заслужува да се истакне активноста на Мајкл во австралиското 
општество. Имено, тој е првиот Македонец што има висока државна функција во 
Јужна Австралија. Од јули 1984 година, е назначен за комисионер во Државната 
комисија за етнички прашања за Јужна Австралија. Тој, воедно, е и прв Македонец 
назначен на оваа многу значајна функција за македонските доселеници во Јужна 
Австралија .

Како што нè информира овој Австралијан од македонско потекло, Државна-
та комисија за етнички прашања има за цел да му дава совети и препораки на 
министерот за етнички прашања, а преку него на Владата на Јужна Австралија. 
Комисијата ја спроведува политиката на мултикултурата во општеството и др-
жавните органи, како и давал, информативни услуги и се грижел за македонските 
доселеници.. 

Во врска со организираноста на Македонците во Австралија и „Илинденската 
фондација”, Мајкл Радин рече: „Веќе сме организирани во рамките на меѓународ-
ното македонско лоби, тоа особено го направивме по посетата на Џон Битов на 
Австралија. Решивме да земеме учество во рамките на лобито и за таа цел да ја 
создадеме Илинденската фондација, за да собереме помош за на целите на меѓуна-
родното лоби”, ни рече Мајкл Радин.

Авторот на овие редови пишувал за Мајкл Радин уште кога тој беше на еден 
од дванаесетте Македонци од прекуокеанските земји кои учествуваа на 19. се-
минар за македонски јазик, литература и култура, што го организира Универзите-
тот„Свети Кирил и Методиј” .

Покрај тоа, престојот во Република Македонија тој го искористии за контакти 
со претставници од општествените организации и други асоцијации, а Матицата 
на иселениците од Македонија му додели плакета и благодарница за неговиот 
значаен прилог и придонес во афирмацијата на македонските иселеници од сите 
делови на Македонија кои живеат во Австралија.

На неколку средби-другарувања и разговори во Македонија, Мајкл Радин 
мошне топло зборуваше за помошта што Матицата на иселениците од Македо-
нија ја дава со испраќањето на дневниот печат, списанието „Македонија” и голем 
број литература, што е неопходна за збогатување на содржината на списанието 
„Искра”. Тој особено ја истакнуваше помошта на бројни институции и поединци 
кои му помогнале при подготвувањето на неговата прва книга под наслов „ВМРО 
и македонското прашање 1893-1934”, која наедно е и негов магистерски труд. 
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ДУШАН РИСТЕВСКИ 
МАКЕДОНСКИ ПОЕТ И ДРАМАТУРГ

Душан Ристевски е познато име, поет, драматург и афирматор на Македонци-
те во Австралија. Автор е на седум стихозбирки, 14 монодрами, а неговата пое-
зија е застапена во повеќе антологии во Австралија, Македонија и Америка. Исто 
така, тој е основоположник на Македонското литературно друштво „Григор Пр-
личев“ (1978), на списанието „Повод“ (1978) и на Австралиско-македонскиот теа-
тар (2007) од Сиднеј. Затоа, тој е еден од најактивните и најценетите македонски 
општествени дејци во Австралија.

Душан Ристевски е роден на 22 февруари 1954 година во Битола, градот на 
конзулите. Од 1973 година живее и работи во Сиднеј, Австралија. Завршил Виша 
социјална школа, дипломирал на Факултетот по социологија и во 1996 година ма-
гистрирал на Факултетот по социологија и хуманистика во Сиднеј.

М-р Душан Ристевски е личност која е на распетието меѓу родната земја Маке-
донија и втората татковина – Австралија. Затоа, патот од Сиднеј до Скопје и назад 
го поминал повеќе пати. Речиси секоја година доаѓа во Македонија, во Скопје, во 
Битола, во Буково...

Инаку, една од најзначајните македонски асоцијации во Сиднеј и пошироко е, 
секако, Македонското литературно друштво „Григор Прличев“. Тоа е прво лите-
ратурно друштво од таков вид во дијаспората. Друштвото беше формирано на 
31 март 1978 година од група ентузијасти и вљубеници во македонскиот мајчин 
јазик, литература и култура. Душан Ристевски беше првиот избран претседател 
на Друштвото.

Едно од најреспектираните македонски гласила, што повеќе години се изда-
ваше во Ав стра  лија, секако беше списанието „Повод“. Тоа беше прво македонско 
списание во Австралија и един стве но од ваков вид во иселеништвото. Излегува-
ше како орган на Македонското литературно друштво „Григор Пр ли чев“, чиј гла-
вен и одговорен уредник и душата на ова гласило беше Душан Ристевски.

Сите овие активности на полето на журналистиката и литературата на Душан 
Ристевски придонесоа тој да стане член на Друштвото на писателите на Маке-
донија во 1988 година, член е на Здружението на новинарите на Македонија од 
1989 година и член на Македонското научно друштво од Битола.

Потоа, Душан Ристевски навлезе во театарските води и во 2007 година го фор-
мира и стана прв човек на Австралиско-македонскиот театар во Сиднеј. Преку 
своите продукции, Театарот успешно дејствува во промовирање на македонската 
култура и нација во Австралија. Делови од претставите како и целосни претстави 
се работени и на англиски јазик за пошироката публика. Театарот е награден во 
2009 година од Министерството за здравје и Центарот за ментално здравје за ус-
пешното иноваторство во едуцирање на македонската заедница. Во 2015 година, 
од Мултикултурен Нов Јужен Велс, Театарот ја доби престижната национална на-
града за култура и уметност за драмата „Ограда“. Претседателот на Македонија, 
Ѓорге Иванов, во 2015 година на Театарот му додели Повелба за промовирање на 
македонската култура и нација.

Драматургот Душан Ристевски, исто така, е награден со посебна награда за 
иноваторство од Министерството за здравје на Нов Јужен Велс за драмата „Страв 
и срам“. Премиерот на Нов Јужен Велс за Денот на Австралија во јануари 2015 
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година го прогласи за лауреат Душан Ристевски за неговата неизмерна работа и 
придонес во мултикултурната заедница посебно во театарската уметност. . 

Исто така, за одбележување е тоа што Ристевски е автор на стихозбирките: 
„Полутици“ (1984) издадена двојазично на англиски и македонски јазик; „Полути-
ци-Фрагментс“ (1989); „Страдалници на сонот“ (1992); „Копча“ (2001); „Цвеќе-же-
на“ (2003); „Украдени мисли“ (2009) и „Забранета љубов“ (2009). Потоа следува-
ат монодрамите: „Мајка“ - изведена во Сиднеј и во Прилеп на Театарските игри 
„Војдан Чернодрински“ (1990), „Ченто“ (2015), „Неда“ - изведена во Сиднеј (1996 и 
2016); и драмите „Страв и срам“ издадена на македонски (2006) и англиски јазик 
(2009), „Мистер Балкан“ (коавтор) (2009), „Стари и весели“ (2010) „Раскол“ (2012), 
„Остави ја свеќата да гори“ (2012), „Борење со мечка“ (2013), „Ограда“ 92014), „Док-
тор жими мајка“ (2015), „Ченто“ (2015); „Куферот“ (2016), „Баба се мажи“ (2016) и 
„Неда“ (2016). Застапен е во антологии во Австралија, Македонија и Америка.

Во период од десетина година, Австралиско-македонскиот театар поставил 
на сцените во Австралија и во Македонија десетина значајни претстави, меѓу 
кои, се следните:

„Страв и срам“ од Душан Ристевски во режија на Зоран Лозевски, драма рабо-
тена со цел да се намали срамот од менталните болести во македонската заед-
ница во Австралија. Театарот е земен како најпогоден културен приод за инфор-
мирање и просветување на заедницата за менталните болести и намалување на 
срамот (стигмата). Делови од претставата беа снимени за обука и едукација на 
студентите и здравствените работници за тоа како да се работи со заедници кои 
се од различни етнички заднини. Драмата „Страв и срам“ е преведена на српски, 
арапски и грчки јазик. Во 2014 година, истата се прикажа во Сиднеј на грчки јазик. 

„Мистер. Балкан“ е коавторство на Стефо Нанцу и Душан Ристевски, а во ре-
жија на Стефо Нанцу. Таа е драма работена по повод Недела на бегалците, со цел 
да се запознае австралиската јавност со трагичната историја на Македонците, на 
децата бегалци (избркани) од своите домови за време на Граѓанската војна во 
Грција. За првпат македонската заедница имаше можност да ја прикаже вистин-
ската трагедија од која многу Македонци во Австралија се ефектирани и сé уште 
страдаат, а многу малку од тоа беше запозната австралиската јавност. Се напра-
вија 11 продукции во Австралија и 8 во Македонија кога Театарот во 2011 година 
посети 8 градови во Македонија.

„Стари и весели“ од Душан Ристевски во режија на Стефо Нанцу е музичка ко-
медија создадена со цел да ги поттикне Македонците од постарата генерација 
преку пат на активности и социјализација да излезат од изолација и депресивни 
ситуации. Претставата промовира позитивно стареење на дојденците во Австра-
лија. Од неа се направени 7 продукции во Нов Јужен Велс.

„Раскол“ од Душан Ристевски во режија на Стефо Нанцу и Зоран Лозевски е 
драма која опфаќа еден трауматичен период на македонската историја кога Ма-
кедонија беше распарчена. Расколот што започна по поделбата на Македонија 
сé уште ја уништува генезата на македонската нација што, за жал, е пренесена во 
Австралија. Преку претставата се опишува и улогата што Македонската право-
славна црква ја игра во религиозното обединување на Македонците, но, за жал, 
расколништвото му дава на некои „право“ да се судат и ја омаловажуваат Црк-
вата. Претставата ја опишува слабоста на луѓето кои лесно потпаѓаат под туѓо 
влијание. Од оваа претстава се направени 4 продукции во Нов Јужен Велс.
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„Остави ја свеќата да гори“ од Душан Ристевски во режија на Стефо Нанцу е 
драма за животот на едно македонско семејство кое е соочено со насилство кое, 
за жал, се пренесува од генерација на генерација и тоа тркало на неизвесност и 
малтретирање, многу тешко се прекинува поради културните влијанија и неиз-
весноста, поради незнаењето и живеењето во туѓина. Од неа се дадоа 4 претстави 
во Нов Јужен Велс и 2 во државата Викторија.

„Борење со мечка“ од Душан Ристевски во режија на Стефо Нанцу, е драма ра-
ботена за подобрување на комуникацијата во семејството, намалување на стиг-
мата во барањето помош, посебно меѓу машката популација, за канцерозно забо-
лување. Целиот театарски проект е работен со поддршка од Министерството за 
здравје и театарот е земен како културен приод во едуцирање и намалување на 
стравот од барање соодветна помош во лечењето. Драмата, исто така, се прикажа 
на англиски јазик и истата се примени во обучување на здравствените работници 
и студентите. Се направија 8 продукции во Нов Јужен Велс, 3 во Викторија и 8 
продукции во Македонија. 

„Ограда“ (The Fence) од Душан Ристевски во режија на Стефо Нанцу e дра-
ма создадена со цел за намалување на етничките тензии и за подобрување на 
хармонијата во заедницата во мултикултурна Австралија. За оваа продукција се 
вклучија артисти од македонската, либанската, јорданската, абориџанската, виет-
намската и австралиско англо-саксонската заедница. Водечката улога ја имаше 
македонскиот театар, а претставата беше изведена на англиски јазик и наменета 
за пошироката публика. Направени се 6 продукции во Нов Јужен Велс.

„Доктор жими мајка“ од Душан Ристевски во режија на Васко Србиновски е 
динамична комедија со сплетови на социјални теми тесно поврзани со животот 
на македонската заедница во Австралија и врската што Македонците ја имаат со 
родниот крај. Таа доживеа 6 продукции во Нов Јужен Велс.

Монодрамата „Ченто“ од Душан Ристевски во изведба на Васко Србиновски 
и во режија на Стефо Нанцу е посветена на ликот и делото на Методија Андо-
нов-Ченто, првиот претседател на првата слободна накедонска држава. Досега 
имаше 4 продукции во Нов Јужен Велс.

Драмата „Куферот“ е од Душан Ристевски во режија на Стефо Нанцу. Зборува 
за мајката која го посветува својот живот за доброто на своите деца. 

„Траумата на мајката“ започнува во Леринско кога нејзината куќа до темел е 
изгорена, па продолжува со доселувањето во Австралија, губењето на нејзина-
та ќерка и смртта на сопругот, за на крајот од својот живот да доживее целосна 
разочараност од односот на нејзините три синови. Таа имаше 5 продукции во Нов 
Јужен Велс.

Комедијата „Баба се мажи“ од Душан Ристевски во режија на Васко Србинов-
ски е комедија за една Македонка во одминати години, но нејзиниот сон е да се 
мажи со многу помлад од неа, со цел да се спаси од финансиската криза. “Среќата 
(„среќа) и се насмеа“ кога одлучи да и го украде свршеникот на нејзината ќерка 
кој доаѓа од Стариот крај и кој не знае за фантазиите и соновите на бабата. Дра-
мата имаше 6 продукции во Нов Јужен Велс.

Поетската драматизација „Неда“ од Душан Ристевски во изведба на Вален-
тина Апостоловска и во режија на Стефо Нанцу е посветена на Неда, мајката на 
Кузман, а е работена според поемата „Сердарот“ од Григор Прличев. Драматиза-
цијата имаше една продукција во Сиднеј.Се на се, станува збор за доста плоден 
автор, за поет и патриот кој живее и создава во Нов Јужен Велс.
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СТОЈАН СРБИНОВ 
БОРЕЦ ЗА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА

 Да се патува за Австралија значи да се поминат повеќе од дваесетина илјади 
километри, да се „прескокне“ екваторот преку неколку мориња и еден океан и да 
се оди во спротивно годишно време од Европа. А, за авторот на овие редови па-
тувањето за Австралија беше вистински предизвик, задоволство и едно искуство 
повеќе во животот. Во исто време, тоа службено и работно патување претставува 
збогатување на сознанијата за петтиот континент и за активностите и животот на 
македонските доселеници. А, тие наши луѓе се интегрален дел на таа демократ-
ска и мултикултурна земја, која средновековните географи ја нарекле „непозната 
јужна земја“ (tera australis incognitia). 

Првата станица беше Мелбурн, најважниот политички, административен, тр-
говски и културен центар на државата Викторија и пошироко и најголема маке-
донска колонија. Затоа, во Мелбурн човек повеќе се чувствува како во Македо-
нија, бидејќи покрај англискиот, таму се зборува и македонски јазик. Насекаде ќе 
сретнете Македонци, слично како да се наоѓате во Торонто, во Детроит... Во Мел-
бурн има Македонци од сите делови на Македонија: од Охрид до Благоевград и 
од Скопје до Солун. Во минатото побројни биле од Беломорска Македонија, од 
Леринско и Костурско, кои се и иницијатори и градители на првата македонска 
православна црква, „Свети Ѓорѓи“ во Мелбурн, изградена во 1960 година. Но, во 
последните децении, бројот на доселениците од Битолско, Прилепско, Преспан-
ско, Охридско и други делови е многу поголем. 

Во Мелбурн ни беше укажано гостопримство, срдечност, топлина и пријател-
ство во семејството на Андреа и Ордана Бранови. Андреа е спортски новинар, 
ентузијаст, одличен соговорник, водич, познавач на приликите и луѓето и познат 
општественик во македонската колонија. Тој е од Буф, едно од најголемите и 
најпознати македонски села во минатото. Андреа ни помогна да посетиме голем 
број институции и познати иселеници, меѓу кои и домот на македонскиот иселе-
ник, покојниот Стојан Србинов, еден од пионерите во иселеничките движења во 
Австралија. 

Стојан Србинов бил роден, исто така, во селото Буф, Леринско, а поголемиот 
дел од животот го поминал во Австралија, борејќи се за македонската кауза, за сè 
она што значи афирмација на Македонците. Тој се борел за нивно национално и 
културно презентирање во новите средини во Австралија. Стојан бил еден од пр-
вите иницијатори за изградба на македонската православна црква „Свети Ѓорѓи“ 
во Мелбурн, а покренал и голем број весници, билтени и други гласила, меѓу кои и 
„Македонска искра“, првиот весник на македонски јазик во Австралија и воопшто 
во иселеништвото. Во исто време, тој бил и редовен соработник од петтиот кон-
тинент на весникот „Македонија“ во Торонто. 

Домот на Стојан Србинов се наоѓаше во еден убав и раскошен дел на Мелбурн. 
Куќата беше на два ката со средена македонска градина. Посетата на домот на 
овој наш истакнат иселеник ја организиравме со Андреа Бранов кој, всушност, е 
внук на Стојан. Во куќата беше само неговата сопруга Фанија која љубезно нè пре-
чека. Подолг период разговаравме за нејзиниот покоен сопруг, за минатото, успе-
сите и падовите во животот, за сè што таа знаеше за него и неговите активности. 
Таму имавме можност да видиме дел од оставината на книги, весници,  документи 
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и други материјали, за кои дадовме предлог да бидат пренесени во Архивот на су-
верена и самостојна Македонија, каде што ќе бидат заштитени, зачувани и прис-
тапни за македонските научници. Притоа, би се формирала архивска фондација 
„Стојан Србинов“ и вечно ќе се споменува неговото име. Таков е случајот со архи-
вата на Спиро Василев од Торонто, Фондацијата „Катин“ на авторот на овие редо-
ви, како и други граѓани што имале значајни архиви и ги подариле на постојано 
чување на Архивот, кој му посветува сериозно внимание за научните истражу-
вања во Бугарија, Турција, Русија и Албанија, како и во  други земји. 

Во Мелбурн, исто така, се сретнавме и разговаравме со многу претставници 
на македонски православни цркви и друштва, асоцијации, информативни гласила 
и истакнати иселеници, меѓу кои Ристо Алтин, активист и соработник на Стојан 
Србинов, Милош Панов, претседател на МПЦО „Свети Никола“, со бизнисменот 
Алек Клашов од Буф, поранешен сопственик на една од најголемите фабрики за 
сокови во Австралија, „Патра“, како и еден од донаторите и претседателите на 
фудбалскиот клуб „Македонија – Престон“, а чиј брат Симе (Сем) Клашев живее 
во Хамилтон, Онтарио. 

Се сретнавме и со старите познаници: познатиот лингвист, преведувач и маке-
донист, Џим Томев, со д-р Крис Поповски, Ацо Талевски од Комитетот за човекови 
права, со голем број членови од Организацијата за социјални и етнички прашања, 
„Александар и Делчев“ и од Националната библиотека „Свети Климент Охридски“ 
што официјално ја отвори авторот на овој текст, како претставник на Владата на 
Република Македонија. Потоа се сретнав и разговарав со Танас Крлевски од Од-
борот на децата - бегалци од Егејска Македонија, со Арменчанецот Кочо Крушо-
рата, претседател на Друштвото на пензионерите, со членови на литературното 
друштво „Браќа Миладиновци“, на Македонско - австралиската театарска група, 
фолклористи, новинари, интелектуалци... 

Како и со семејствата на мои познати и роднини од детството од Преспа што ми 
причини посебно задоволство, меѓу кои Петре Петревски, одмерен и трудољубив, 
Јонче Петревски, поранешен претседател на МПЦО „Свети Никола“ во Престон и 
со Славе Милевски, сите од Љубојно. 

Меѓутоа, посебен впечаток со своето гостопримство, топлина и благодарност 
ми остави семејството на Гоче и Кита Грпчеви. Добродушната Кита е од селото 
Битуша, Леринско, а Гоче од селото Наколец, Преспа. Карактеристика за четирите 
браќа Грпчеви е чиста македонска: Јосиф е во Македонија, покојниот Коле живе-
еше во Војводина, Славе судбината го однесе во Торонто, а, ете, Гоче живеше во 
Австралија. Таква е македонската трагедија: животот, условите и поделбите го 
натерале Македонецот да свие гнездо насекаде во светот, но вечно да биде врзан 
со дедовската земја – Македонија

Името и делото на Стојан Србинов е тесно врзано со информативните гласила 
на петтиот континент. Тоа е од причини што македонските медиуми во Австра-
лија ги изразуваат културните активности и животот во македонските етнички 
заедници, ги презентираат целокупните новинарски и општествено-политички 
активности, го презентираат напредокот на македонската држава — Република 
Македонија, а во извесна мера служат и како бариера на туѓите пропаганди врз 
македонските иселеници. Преку информативните гласила во новите средини Ма-
кедонците ги збогатуваат своите национални вредности со помош на културните 
институции во тие средини и на тој начин го збогатуваат мозаикот на мултинацио-
налната култура на Австралија.
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Едно од најзначајните македонски информативни гласила во Ајвстралија 
беше весникот „Македонска искра”(1946-1957), првиот македонски иселенички 
весник во Австралија и воопшто кај македонското иселеништво во прекуокеан-
ските земји. Тој започна да се печати на 11 Октомври 1946 година, на денот кога се 
отвори нова славна страница во историјата на македонскиот народ во борбата за 
слобода и независност. Тој беше весник на организацијата Македонско-австра-
лиски народен сојуз (МАНС). 

Прв уредник на „Македонска искра“ беше Ило Малков, 23-годишен студент, 
иселеник од селото Шестево, Костурско, на кого што голема помош во уреду-
вањето му укажа Кирил Ангелков. Уште во првите броеви на излегувањето ра-
ботеше и Стојан Србинов, кој подоцна стана уредник на весникот и најмногу има 
направено за неговото печатење. Покрај нив, уредници на весникот или во ре-
дакцискиот одбор биле уште Васил Бошков, Дане Трпков и Ванчо Неделковски, а 
меѓу поактивните соработници и дописници се јавуваат Никола Трсјански, Крсто 
Пазов, Никола Караџов и други.

Со решение на Четвртата конференција на МАНС, одржана во Мелбурн од 2 
до 4 август 1948 година, весникот почна да излегува во Мелбурн. Првиот број во 
Мелбурн (бр. 6) се појави во октомври 1952 година, чиј уредник беше Дане Трп-
коов, а подоцна Стојан Србинов стана душата на ова прво македонско гласило.

Исто така, за весникот „Народен глас” (1962-1963) чиј издавач е наведен Алек 
Раковитис, познат како активист на МАНС во Мелбурн, иницијативата ја повел и 
работата фактички ја водеше Стојан Србинов. Весникот се печатеше на латиница, 
освен насловот кој е со кирилица. „Народен глас” се претставуваше (во подна-
словот на англиски и на македонски јазик) како „единствен словенонмакедонски 
социјален и трговски весник во Австралија”.

.Еден од првите броеви е посветен на Гоце Делчев и Јане Сандански, а во про-
должение се дадени материјали и информации за Велигден, за св. Кирил и Мето-
диј, за Први мај, за животот на Македонците, некролози и куси информации. Истој 
така е поместен преземен текст од весникот „Борец” од Прага кој се печатеше на 
македонски јазик, а се однесува на животот на една Македонка од село Шестево, 
Костурско.

Името на Стојан Србинов е тесно поврзано и со весникот „Глас на егејските 
Македонци“, кое се печатеше во 1986 и 1987 година. Во кусиот вовед, покрај дру-
гото, се вели: „Весникот е повремена публикација, а има за цел да ја инфојрмира јав-
носта и македонската заедница со настаните околу македонските организации и 
нивната борба за добивање човечки и национални права за Македонците од Егејска 
Македонија во сегашните граници на Грција”.

Потписник на воведот е Австралискиот поткомитет за македонски човечки 
права. Весникот го уредил Одбор во состав: Џон Нитсон, Стојан Србинов и Бил 
Коциос, а Филип Антон е технички уредник. 

Во првиот број е поместена етничката карта на поделена Македонија, под која 
стои текстот за македонските национални граници, потоа прилогот за покрену-
вањето на прашањето за правата на малцинствата во европските земји, меѓу кои 
и правата на Македонците во Грција, доставен до Европската заедница, како и 
текст за мешањето на грчките власти во австралиските етнички работи, што е да-
ден во продолжение на неколку страници.
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Д-Р МИЛЕ ТЕРЗИОВСКИ 
АВТРАЛИСКИ НАУЧНИК

Кога се пишува за образованите кадри од македонско потекло во Австралија, 
неодминливо е името и делото на професор д-р Миле Терзиовски. Тој е од битол-
скиот крај, а половина век живее во Австралија, каде постигнал да биде доцент 
и извршен директор на Центарот за глобални иновации и претприемништво на 
Универзитетот во Мелбурн и декан на Факултетот за пост-дипломски студии во 
Перт, Западна Австралија. Исто така, во текот на неговото 40-годишно профе-
сионално и академско искуство, д-р Терзиовски има напишано и уредено бројни 
академски и истражувачки трудови, а денес е почесен член на „Македонија 2025“.

Професорот Терзиовски е професор за иновации и декан на Факултетот за по-
стдипломски студии на Универзитетот Картин (Curtin Graduate School of Business) 
во Перт, Западна Австралија. Тој е тесно поврзан со индустрискиот професиона-
лизам и има академско искуство во иноваторството и квалитетот на менаџмен-
тот. Д-р Терзиовски има напишано и уредено бројни академски и истражувачки 
трудови како во Журналот за стратешки менаџмент, Журналот за извршување на 
менаџментот, во Европскиот журнал за менаџмент, за што добил две писмени на-
гради од Американската академија за менаџмент. Пред тоа тој бил вработен во 
Центарот за глобални иновации и претприемништво на Универзитетот во Мел-
бурн (University of Melbourne) во период од 10 години, 4 години бил на Универзи-
тетот Монаш (, Monash University) во Мелбурн и 17 години работел за Рио Тинто 
лимитед (Rio Tinto Ltd) како инженер на линија, а бил проект-менаџер. 

Инаку, проф. д-р Миле Терзиовски е австралиски Македонец, или македонски 
Австралиец, со чие постигнување на полето на менаџментот се гордеат двете не-
гови татковини. Тој заминал за Австралија како дете на единаесет години, заедно 
со мајка му Ратка, во 1966 година, и се придружиле на својот татко Георги Терзи-
овски кој стасал на петтиот континент, уште во 1962 година.

Семејството Терзиовски заедно се собрало во градот Вулонгонг, кој се наоѓа во 
сојузната држава Нов Јужен Велс, кој со своите двесте и три-четириесет илјади жи-
тели е деветти град по големина во Австралија. Тоа е градот кој кога човек патува 
од Сиднеј од кај високиот гребен на планината, како на дланка  се гледа Вулонгонг 
со сите населби околу него, како и Тихиот Океан кој ја збогатува глетката со својата 
недогледна водена шир. Таа панорама, наликува како онаа кога се набљудува од 
Галичица над Трпејца, од каде се гледа сината езерска шир на Охридското Езеро и 
рамниот дел кон манастирот „Свети Наум“. Затоа, не случајно Вулонгонг се збрати-
мил со Охрид. Меѓутоа, тоа пријателство е повеќе како резултат што бројноста на 
македонското иселеништво во овој град и околните места потекнува претежно од 
Охридско-струшкиот и Битолско-преспанскиот Регион. 

  На просторот на Илавара постојат две македонски православни општини; 
„Свети Димитрија Солунски“ и „Свети Климент Охридски“. Првата црква е смес-
тена во тесното градско подрачје на Вулонгонг, во близина на брегот на Тихиот 
Океан, а втората е во Пoрт Кембла.

Вулонгонг е градот на професор д-р Миле Терзиовски. Таму тој порасна, таму и 
во метрополата Сиднеј го доби своето образование, таму се запознал со неговата 
сопруга Лиле, која е по потекло од битолскиот крај, од Горно Ореово. Во Вулон-
гонг Миле ги започнал своите активности на полето на љубовта, на науката, на 
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спортот, на иднината. Тој таму беше проект-менаџер на Македонскиот парк „Бер-
кли“ за изградба на спортски комплекс, секретар на фудбалскиот тим Обединет 
фудбалски клуб на Вулонгонг и претседател на Одборот за промоција на фудба-
лот во Вулонгонг во лигата на Нов Јужен Велс.

Професор д-р Миле Терзиовски живее, работи и твори во Австралија, а во исто 
време е тесно поврзан со  родната Македонија, и на различни начини дава голем 
придонес. Тоа го прави бидејќи неговите корени во Република Македонија, се во 
битолскиот крај, во мариовското село Градешница во кое тој се родил на 31 ок-
томври 1955 година. Таму, во училиштето „Свети Кирил и Методиј“ од прво до чет-
врто одделение ги поставил и ги зацврстил неговите темели во образованието, за 
денес во светот да биде познат и признат како голем стручњак. 

Селото Градешница е едно од најпознатите села во Мариово (Битолско). Тоа 
се наоѓа во крајниот источен дел на Општина Новаци (до 2004 година беше под 
Општина  Старавина). Нејзиниот атар на едната страна допира до подрачјето 
на Општина Прилеп, а на другата страна до државната граница со Грција. Градеш-
ница е ридско село и лежи на надморска височина од 800 метри. Интересно е да 
се спомне дека поради слабото инвестирање (една од причините за катастрофал-
ната загуба на населението) во инфраструктурата Градешница е најоддалечено 
од градот Битола со дури 53 километри. 

Селото Градешница своето име го добило по тоа што порано во однос на дру-
гите мариовски села било најнапредно и личело на град. Познато е како родно 
место на ликот Итар Пејо од народните приказни, по родната куќа-музеј на Калеш 
Анѓа, по гробот на војводата Толе Паша и по голем број познати македонски исе-
леници насекаде по светот.

Градешница е едно од најбогатите македонски села во Мариово. Од етнички 
аспект отсекогаш Градешница била населена исклучиво со Македонци. Во него 
бројот на жителите во 1961 година бил 1.019 жители, за жал, денес поради иселе-
ничките процеси во шеесеттите години да опадне само на стотина жители.

Во селото има седум цркви, од кои најголема е црквата „Свети Никола“ која е 
изградена во 1862 година, но била урната и повторно возобновена во 1918 годи-
на. Други цркви се црквите: „Свети Димитриј“, која се наоѓа на влезот од селото, а 
за која се смета дека е од XVI век; „Свети Илија“ и „Свети Атанасиј“ се манастирски 
цркви, црквите „Вознесение Христово“ и „Свети Кузман и Дамјан“ се црквички кои 
се наоѓаат во близина на селото.

Исто така, селото Градешница е познато и по бројните археолошки локалитети, 
меѓу кои се: Кале - населба од римско и доцноантичко време, Маркоица - некро-
пола од римско време, некрополата Вакафско Место и познатата римска тврдина 
Пешта. Меѓутоа, селото Градешница е најпознато како родно место на легендар-
ниот Итар Пејо, познат лик од македонските народни приказни препознатлив по 
својата итрина и мудрост.

Етнолошкиот музеј во селото Градешница посветен на Калеш Анѓа, постои од 
2 август 2009 година и е една од значајните културни установи од таков вид во 
Македонија. Тој претставува прекрасна збирка на етноелементи од живеењето 
и културата на населението, како и остатоци од оружје и предмети користени во 
војните. Музејот е отворен во месеците од мај до ноември. Инаку, Калеш Анѓа 
живеела во мариовското село Старавина и е опеана во народната песна и овеко-
вечена во книгата „Калеш Анѓа“ на писателот Стале Попов.
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Професор д-р Миле Терзиовски е човек со немирен дух. Сака нови места, нови 
перспективи за неговата подобра иднина. Така, во 1988 година се преселил од 
Вулонгонг во метрополата Мелбурн, каде свил ново гнездо на тие демократски 
мултикултурни простори .

Мелбурн е градот на иднината на професор д-р Миле Терзиовски. Таму тој 17 
години работел за фирмата Рио Тинто лимитед (Rio Tinto Ltd) како инженер на ли-
нија, а бил проект-менаџер. Исто така, бил вработен во Центарот за глобални ино-
вации и претприемништво на Универзитетот во Мелбурн (University of Melbourne) 
во период од 10 години, како и 4 години бил професор на Универзитетот Монаш 
(Monash University) во Мелбурн.

Со напуштањето на фирмата Рио Тинто лимитед во 1991 година, решил да се 
посвети на науката, на иднината. Така, во ноември 1991 година, ја формирал фир-
мата Interlink Management Consultants Pty Ltd, која сé уште постои. Во периодот 
од 1994 до 1997 година се запишал на постдипломски студии и докторирал на 
Мелбурн бизнис центарот.

Во тој период Миле Терзиовски е активен и почитуван во македонската заед-
ница во Мелбурн. Тогаш и авторот на овие редови Славе Катин се сретна со Миле 
Терзиовски во оваа метропола. Во периодот од 1994 до 1998 година, тој беше 
претседател на Советот на македонската заедница, со што остави силен впечаток 
во одбраната на македонската вистина на петтиот континент. Така, меѓу друго-
то, во 1994 година Советот беше организатор на најголемите демонстрации што 
досега се одржале во Мелбурн. Тие беа организирани против Владата на Паул 
Китинг (Paul Keating), која, под притисок на грчкото лоби ја преименува македон-
ската заедница во „славомакедонска“.

Исто така, Советот на македонската заедница, заедно со Комитетот за човеко-
ви права и Македонското училишно друштво презедоа акција против Владата на 
Викторија во преименувањето на македонскиот јазик во „славомакедонски јазик“. 
Притоа, Врховниот суд на Австралија ја отфрли директивата.

Професор д-р Миле Терзиовски денес е декан на „Куртин Бизнис Школата“ 
од Перт, Западна Австралија. Тој патува по светот и држи предавања во врска со 
менаџментот на студентите и постдипломците. Меѓу другото, тој беше поканет 
од претседателот на Република Македонија Ѓорге Иванов да учествува со свое 
предавање за членовите на „Школата за млади лидери“ што се одржа во Охрид во 
август 2015 година, која ја прифати и учествуваше со свои предавања.

Во врска со неговото присуство на оваа средба тој, меѓу другото изјави: 
„Прво, би сакал да ја изразам мојата благодарност до претседателот на Репу-

блика Македонија затоа што ме покани да учествувам на Меѓународната школа 
на млади лидери. Како професор по иновации и декан на Куртин факултетот за 
бизнис во Перт, Западна Австралија, можам да кажам дека школата за млади 
лидери ми остави силен впечаток. Калибарот на интернационални лидери кои 
ги поканил претседателот Иванов покажуваат голема интердисциплинарност 
на школата.  Моите впечатоци од двете предавања се позитивни. Најимпресио-
ниран сум од нивото на говорење на англиски јазик кое го имаат студентите и 
нивниот ентузијазам да учат и дискутираат на важни прашања за иновациите 
и претприемништвото кое е иднина на Македонија“, рече професор д-р Миле 
Терзиовски.
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ЏИМ ТОМЕВ 
МАКЕДОНСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ

Џим Томев, познат и признат австралиски интелектуалец од македонско по-
текло, автор е на седум драмски едночинки и подолги текстови и ((е автор)) на 
стихозбирката „Фрагменти на една историја”. – Човек со големи перспективи 
и светла иднина Џим Томев, нашиот соговорник со кого се сретнавме и со кого 
долго разговаравме при нашата посета на Мелбурн е познат ((и признат) австра-
лиски интелектуалец од македонско потекло, чии корени се во селото Кабасница, 
Леринско, во Беломорска Македонија. Тој е емотивно врзан со книгата, со Маке-
донија, со праведноста, со семејството. Тој е вљубеник на пишаниот збор, заштит-
ник на леринскиот македонски говор, бранител на македонската литература, како 
и голем познавач на англискиот јазик и книжевност. 

Поголем број од неговите драмски едночинки и други литературни оствару-
вања на леринскиот говор, биле претставени пред публиката од Австралиско - 
македонската драмска група од Мелбурн. Тој е автор и на стихозбирката „Фраг-
менти од една историја”, која во Австралија ја промовира поетот Томас Шапкот, 
добитникот на највисокото признание на Струшките вечери на поезијата – Злат-
ниот венец. Оваа публикација ја издаде Македонското литературно друштво „Гри-
гор Прличев” од Сиднеј и Македонското културно друштво „Искра” од Аделајд. 
Стихозбирката е отпечатена како двојазично издание, чии песни на македонски 
јазик ги преиздаде Книгоиздателството „Мисла” од Скопје, во 1990 година, при 
која пригода на Џим му беше врачено признанието на новинарите на Македонија, 
чиј почесен член стана овој истакнат публицист, поет, новинар, преведувач... 

Кога се пишува за Џим Томев, значи дека се пишува за еден нов иселенички 
летопис на судбината, за човек со големи перспективи и светла иднина, за човек 
со успеси и падови, за човек со бурна иселеничка историја. Тој е роден во 1945 
година во селото Кабасница, кое се наоѓа на неколку километри на северната 
страна од градот Лерин и кое е сместено на падините на Баба Планина. Во тој жи-
вописен и убав македонски крај ги помина првите пет-шест години од детството, 
а во 1951 година, заедно со мајка си, двете сестри и братот, заминал засекогаш во 
Австралија, во Мелбурн, каде беше неговиот татко. 

На петтиот континент го започна своето образование на англиски јазик, каде 
се истакна со својот талент и љубов кон учењето. По завршувањето на основното 
и средното образование се запишува на мелбурншкиот универзитет, на кој ди-
пломира во 1970 година, на групата филозофија и англиска литература. Уште 
како студент ги покажал своите способности и љубов кон книгата и пишаниот 
збор. Тој подоцна ги преточи своите способности во наставата како професор во 
повеќе училишта во Мелбурн. Цел живот се занимава со читање и пишување. Не-
говиот живот е посебна иселеничка сторија исполнета со многу успеси, падови, 
постигнувања и (не)среќни моменти.

 Во текот на школувањето работел во рибарница и во исто време учел. Ве-
ројатно напорната работа го поттикнала да се посвети на учењето и да биде еден 
од најдобрите студенти за англиски јазик во својата група. – Морав подобро да го 
познавам јазикот и литературата од колегите од англосаксонско потекло, - вели 
Џим и додава дека во тоа време кога тој студирал, условите биле подруги од се-
гашните, кога мултикултурата си го најде своето место. Во тие почетни години 
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кога македонската колонија била мала и немоќна, сепак, постоела еден вид дис-
криминација кон новодојдените. – Затоа, морав да знам повеќе од сите, да се до-
кажам, за да бидам ценет и прифатен, - вели Џим кој, патем, да кажеме дека во 
Мелбурн го научи и грчкиот јазик, бидејќи во работата требало да знае и грчки, а 
во име на вистината, вели тој, многумина од неговото село запливале во грчките 
води, а тој морал да им докажува и на Грците дека не е Грк, туку Македонец. Во 
исто време го учел и францускиот и италијанскиот јазик. Дома зборувал на маке-
донски, на лерински дијалект, во кој стана и вљубеник, поборник и чувар на тој го-
вор. Затоа и започнал да пишува на својот говор. Во почетокот необично и за него 
и за околината, меѓутоа со изведбата на една од неговите едночинки од страна на 
Австралиско - македонската драмска група, се чини добил крилја и продолжил да 
пишува на лерински дијалект. 

Како времето одминувало, така Џим Томев сè повеќе пројавувал интерес за 
македонската литература, особено за народното творештво, за кое има повеќе 
склоност и афинитет и на кое во иднина се посветил и го презентирал на англиски 
јазик за пошироката австралиска читачка публика. Започнал да чита и да пишува 
на мајчин јазик како возрасен, што е случај со бројни интелектуалци од Беломор-
ска Македонија кои, за жал, поради познатите околности, причини и последици, 
не биле во можност, односно им било забранувано да читаат и пишуваат на својот 
мајчин македонски јазик, кој само го зборувале со родителите и со бабите по до-
мовите и на јавни места. Таков бил случајот и со Џим Томев. 

Меѓутоа, се чини дека 1985 година за Џим била пресвртна година во неговата 
определба во литературата. Тогаш, тој и неговата сопруга Фана за првпат доаѓаат 
во Македонија, во земјата на нивните предци и кога учествуваат на Семинарот за 
македонски јазик, литература и култура. Познанството на авторот на овие редови 
со Џим и со Фана датира уште од првите денови на Семинарот во Охрид и Скопје. 
Тогаш се овозможи подобро запознавање со оваа позната македонска брачна 
двојка, да се има соработка на полето на литературата, јазикот, преведувачката 
дејност и новинарството. Во Охрид, во градот на Климент, брачната двојка Томев, 
чие претходно презиме беше Патерас, презиме што им носеше недоразбирање 
и непријатности во однос на нивната национална припадност пред тамошните 
власти, со презиме со кое имаа тешкотии за докажување на својата национал-
ност, донесе одлука да се промени, во почетокот во „На Патерој”, а потоа во фа-
милијарното „Томеви”. 

Ваквата одлука, всушност, претставуваше значаен чекор во одбраната на са-
мобитноста, ослободување на духот, исправка на нанесената неправда и поттик 
за другите Македонци од Беломорска Македонија кои живеат на тие простори. Се 
врати Џим Томев од Македонија и од другите патувања по Италија и Велика Бри-
танија побогат за едно искуство и со широко поле на литературна магичност од 
стариот континент, особено од земјата на дедовскиот праг. Веднаш по враќањето 
во Австралија, Џим со група интелектуалци од македонско потекло започна со 
планирање на концепција за весникот „Австралиско - македонски неделник”. 

Тој стана еден од сопствениците и главен и одговорен уредник на неделникот. 
Излегувањето на ова многу значајно гласило во 1987 година претставуваше не-
секојдневен настан и појава на еден весник од непроценлива вредност, кој имаше 
силно влијание не само на полето на информирањето, туку и на планот на нацио-
налната хомогенизација и самопрепознавање, а неговата улога беше исто така го-
лема во организацијата на значајните собири на Македонците на  австралискиот 
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континент. Весникот беше дал уште еден значаен поен во вреднувањето на Џим, 
кој беше душата на весникот сè до 1990 година кога весникот стагнираше, а подо-
цна беше откупен од друг издавач.

„Австралиско-македонскиот неделник” од Мелбурн беше и е мошне значаен, 
ако не и најзначаен, македонски неделник во иселеништвото. Тој започна да се 
печати на англиски и на македонски јазик и претставува вистински афирматор на 
македонската култура, литература, јазик, историја, спортот и другите традиции. 
Во исто време, со ширењето на вистината за Македонија, за македонскиот на-
род и за македонското иселеништво, весникот претставуваше и сега претставува 
еден од трите најзначајни и најтиражни етнички гласила во мултикултуриа и де-
мократска Австралија.

Првиот број на „Австралиско-македонски неделник” излезе јна 6 мај 1988 го-
дина, отпечатен на 20 страници, на формат 29џ42 см. со паралелни текстови на 
англиски и на македонски јазик. Клишето на главата на весникот е исто така на 
двата јазика, во средината го содржи глобусот на светот од кои полетуваат три 
гулаби, како симбол на мир и пријателство. 

Весникот во почетокот го уредуваше Редакциски одбор составан од Џим То-
мев, Крсте Наумовски и Питер Коронеос, а менаџер за рекламите беше Анџело 
Патера, еден од сопствениците на весникот. Првите две години главен и одго-
ворен уредник и еден од сопствениците на весникот од мај 1988 до декември 
1990 година беше доблесниот иселеник Џим Томев, интелектуалец, драматург и 
патриот, по потекло од селото Кабасница, Леринско. 

Исто така, огромна е улогата и придонесот на бројните ентузијасти, интелек-
туалци и истакнати македонски иселеници, како и многубројни соработници од 
Австралија, Канада, Шведска и од Републиката, меѓу кои и авторот на овие ре-
дови Славе Катин, кој беше акредитиран новинар од Република Македонија за 
„Австралиско- македонски неделник” во период од четири години. Сите тие со 
своите текстови за активностите во своите средини и за постигнувањата на Ма-
кедонците во целина во годема мера ја збогатуваа содржината на весникот и ја 
афирмираа македонската заедница на новите простори ширум светот.

 Според Џим Томев: „Весникот имаше улога на бранител на нашите интереси. 
Преку него се водеше жестока битка на интелектуално ниво со грчките, ве-

ликосрпските и великобугарските шовинисти. Весникот придонесе околу него да 
се собере голем број свесни и образовани Австралијанци од македонско потекло. А 
целта на весникот беше да ги обедини Македонците, без разлика од кој дел се дој-
дени, тие да се зближат духовно. Тоа, впрочем, може да се постигне во демократ-
ска Австралија, во земјата на мултикултурата, каде македонските доселеници 
се дел од таа државна многунационална политика. А со право може да се рече дека 
мултикултурата е хуман и цивилизациски чин во кој малцинствата го добиваат 
своето значење, се има почит кон нив и им се признаваат нивните национални, ду-
ховни и други вредности” - рече Џим. Инаку, Џим Томев го посетивме во неговиот 
дом во една мирна улица во Томастаун, предградие на Мелбурн, каде живее со 
Фана и двете деца, Велика и Никола. 

Во долгите разговори, другарувања и дискусии, дознавме дека тогаш, се чини, 
кај него преовладуваше интересот кон македонското народно творештво, кое, 
како што вели: „Тоа е богатство на македонскиот народ и Македонија од минато-
то, преку сегашноста за во иднината, а ние Македонците сме со длабоки и цврсти 
корени коишто никој не може да ги откорне. Затоа ќе бидеме вечни.” 
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ЈАНКО ТОМОВ 
АКТИВИСТ ВО МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕЊЕ

Јанко Томов е е долгогодишен и еден од најплодните соработници на порта-
лот „Македонска нација“. Тој е роден во Струмица, на 4 мај 1938 година, а во 1945 
година се преселил да живее во Скопје. Тој е дипломиран виш спортски тренер по 
спортска гимнастика, тренер по атлетика и наставник по физичко и здравствено 
воспитание. Дипломирал во Белград во 1961 година, на Факултетот за физичка 
култура при Универзитетот на Белград. Во 1970 година, заминал за Австралија, 
каде и денес живее во убавиот Бризбен. 

Јанко Томов се бави и со пишување и објавување на свои трудови. Уште во 
далечната 1969 година, во Скопје ја објавил првата стручна книга, од областа на 
физичката култура на Македонија: „Штафетни игри и полигони“ (исто така, тоа 
бил прв прирачник за тренери и наставници по физичко воспитание). Томов е ав-
тор и на повеќе скрипти, материјали и статии, поврзани со теми од квалитетниот 
спорт и физичка култура во Македонија.

Меѓутоа, неговата активност во Австралија ги измени координатите и тој од 
спортски работник премина во еден голем активист во македонското движење. 
Така, како македонски активист во Австралија, Јанко Томов е еден од основачите 
на „Тајната народна македонска револуционерна организација (ТНМРО), со огра-
нокот „Група македонски патриоти“ од 1985 година во Перт.

Томов е основач и прв претседател на огранокот (задграничниот Комитет) на 
ВМРО-ДПМНЕ за Перт, Западна Австралија. Бил член и на Координативниот од-
бор на ДПМНЕ за дијаспората, со одлука на Драган Богдановски и со одлука на 
неговите претставници во Австралија. 

Томов е и еден од главните организатори на македонските демонстрации одр-
жани во Перт на 1 јули 1990 година пред Грчкиот конзулат, каде за првпат пред 
јавноста на Перт се истакнаа македонските знамиња со шеснаесетзрачното сон-
це и други одбележја поврзани со античко-македонското потекло. Бил и активен 
член на Извршниот одбор на Органзиацијата за „Македонски човекови права“ 
(МЧП) за Западна Австралија, а бил и еден од уредниците на „Македонски па-
триотски билтен“, кој излегувал во периодот 1989-1990 година, во кој објавувал 
статии и обработени материјали од национално-политички карактер. 

Бројни се активностите на Јанко Томов, меѓу кои: Од 2010 година објавува на-
ционално - политички статии и историски материјали од активноста на македон-
ското движење во дијаспората, во порталот на интернет „Македонска нација“ од 
Скопје, каде е еден од уредниците.

Во 1996 година, Јанко Томов, заедно со неговата супруга Нина се преселува 
во Бризбен, во државата Квинсленд, каде на северната страна се наоѓа најпрочу-
еното туристичко место „Сончевиот брег“ (Саншајн коуст). И таму ја продолжува 
соработката и контактите со патриоти, а, пред сè, да пишува национални, поли-
тички, историски и други текстови за македонските човекови права и слободи и 
да ги испраќа по различни адреси за живеење на голем број Македонци со кои 
комуницирал во минатото. 

Прво негово дело е „Првиот светски конгрес за македонски човекови пра-
ва“ (1990), има уште едно издание во 2015 година. Во него се објавени бројни 
публикувани статии, особено во порталот „Македонска нација“ и одреден број 
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што авторот ги испраќал околу 600 е-меил адреси, до негови ценети читатели од 
периодот 2011-2015 година.

Потоа во 2000 година ја издаде книгата: „Поткрепа од убавиот Перт“. Таа е 
напишана на 310 страници и илустрирана со голем број фотографии од првите 
демонстрации на македонското иселеништво од Перт, пред Конзулатот на Грција. 
Вториот дел е посветен на основањето на Координативниот одбор на ДПМНЕ за 
дијаспората, раководен од Драган Богдановски и Панко Стамкоски, во кој члену-
вал и Јанко, како и на основањето на Задграничните комитети во Австралија, за 
кои беше задолжен Јанко Томов. 

Делото „Поткрепа од убавиот Перт“ му даде силен поттик да ја продолжи 
својата публицистичка дејност и објавување на патриотски текстови, кои, главно, 
се однесуваа на состојбите во Македонија. 

Во тие години, во новата средина во Бризбен ги објави книгите „Солунскиот 
манифест од 1984 и движењето за човекови права во дијаспората“ (2003) и 
„Откритија за важни настани во македонската историја“ (2004). Во второто 
дело објавува одбрани текстови и писма за контактите со бројни активисти во 
дијаспората. Така, уште на почетокот ги пренесува неговите активности на патри-
отско поле, неговите видувања за решавање на актуелните прашања и проблеми 
во иселеништвото и во Република Македонија. Особена нагласка имаат материја-
лите кои се однесуваат за признавањето на уставното име на Македонија, маке-
донската националност, од страна на Федералната влада и Парламентот. Исто 
така, има текстови за правилното решавање на верскиот проблем во македонски 
православни цркви и манастири во Австалија.

Посебен простор во ова дело посветува на голем број текстови кои се осврну-
ваат на недостатоците и недоследностите на бројни дела од политички, национа-
лен, историски, лингвистички и друг аспек, гледано од негов патриотски агол, а 
воден од љубовта кон својот македонски народ во дијаспората и во татковината 
– етничка Македонија. 

Исто така, Јанко Томов е автор на делото „Мојот придонес за Македонија“ 
(2014), книгата е отпечатена во мал број примероци нa 258 страници, а издавач е 
Печатницата „2 Август“ од Штип. Во книгата се опфатени поединости за првите 
македонски политички организации, кои ги основаат и со кои раководат лево и 
десно политички орентирани македонски лидери и членство, од поголемите ор-
ганизации како ДООМ, НМРО, ТНМРО, преку македонските поткомитети за МЧП. 
Исто така, поместени се текстови за списанијата, весниците и порталите: „Маке-
донска нација“, „Македонија“, „Глас на Македонците“ и други. 

Потоа, подетално се прикажани семакедонски мирни протести и демонстра-
ции пред амбасадите и конзулатите на Грција, Бугарија и СФР Југославија во 
Австралија, со цел признавање на македонската националност и основните ма-
кедонски човекови права во окупираните етнички делови на Македонија. Исто 
така, прикажан е главниот дел на патриотската активност на македонското ис-
елеништво преку челниците - лидерите и нивните најблиски соработници, од 
крајот на Втората светска војна до осамостојувањето на Република Македонија 
и основањето на ВМРО-ДПМНЕ. Посебно детално е документиран мирниот про-
тест, пред Парламентот на Викторија во Мелбурн во 2008 година, каде учеству-
ваа 30.000 македонски демонстранти.

Едно од позначајните дела на Јанко Томов е, секако, книгата „Античката историја 
на Македонија и Балканот во делата на западните автори - од фалсификати до 
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коректно презентирање“ (2005 и 2012). Оваа книга Јанко ја посветил на роди-
телите, на Иван Томов Ангелов, роден во 1888 година во Крушево, учесник во 
Илинденското востание во 1903 година, како борец и курир на Главниот револу-
ционерен штаб, на релација Крушево – Смилево – Крушево, раководен од лиде-
рот на ВМРО Дамјан Груев и претседателот на Крушевската Република Никола 
Карев. Татко му Иван (Јован) бил носител на значката Илинден од Илинденската 
македонска организација во Софија. 

Инаку, пораката на Јанко Томов е - дека никогаш не треба да ги заборавиме 
нашите македонски корени, кои сме и од каде сме дошле, и секогаш да живееме 
со надеж и да знаеме дека ќе имаме подобро утре. Тоа го велам бидејќи Македо-
нија е нашата родна земја. Таа е наша дедовска земја чија географска положба ја 
прави крстосница на различни цивилизации, религии, традиции и обичаи. Затоа, 
често во литературата е запишано дека Македонија е библиска, света земја. Таа 
со својата древност и милениумска вековитост е гордост, радост и тага, сон и јаве 
за секој Македонец.

За судбината и историскиот развој на Македонија, од античко време до 
ден-денес, пишувале голем број странски и домашни автори, меѓу кои и авторот 
на овие редови, кој има посебен респект кон Јанко Томов за неговиот придонес 
на античка Македонија. И двајцата мислат дека некои се обиделе да ја искриват 
македонската сторија, а некои лесно ги презентираат историските факти за Ма-
кедонија и македонскиот народ. Според книгата на „Античката историја на Маке-
донија и Балканот во делата на западните автори - од фалсификати до коректно 
презентирање“ Македонија, каде низ еден долг и богат временски период само 
два народа го избрале името на оваа земја за нераздвоен дел на својот идентитет 
- древните Македонци и Македонците денес.

За многу автори во светот Aлександар спрема освоените култури се однесу-
вал со почит, интегрирајќи немакедонци во неговата војска и администрацијата, 
воден од мислата да создаде светска држава. Во историјата не се случува често 
синот на голем владетел да биде исто така голем, ако не и поголем од татка си. 
Teшко e да ја израмнуваме и мериме големината на Филип и Александар. Може-
ло да се случи, но не се случило, Филип Македонски да освои сè што може да се 
освои и да не остави на својот син да изврши ниту едно големо и славно дело. 

Во оваа прилика ќе ја споменеме симболиката на лавот која била, исто така, 
присутна во македонската хералдика (наука за грбовите). Исто така и симболиз-
мот на сонцето како универзален знак на кралот, бил присутен и во македонски-
те династии. Сонцето е божествена работа зашто е извор на светлина, топлина 
и живот. Во иконографијата сончевите зраци претставуваат небесни и духовни 
влијанија кои ги примаат земјата и поединецот, а илустрирани се како прави или 
брановити црти. 

Симболизмот на сонцето е прикажан и на карпестата уметност во Македонија. 
Сонцето е обликувано во форма на круг внатре со крст, а во центарот на вкр-
стувањето постои поголема дупка, или без неа. Со ова уметниците од тој период 
прикажале дека целиот Сончев систем е детерминиран со Законот на златниот 
пресек, што го покажува и современата наука за сончевиот осцилаторски процес.

Меѓутоа, најубав симбол на божественото и животворното сончево зрачење 
е прикажано на ковчегот на кралот Филип II кое во археологијата и современата 
историја влегло како сонце на Вергина (Кутлеш, Палатица). 
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ИВАН ТРПОСКИ 
МАКЕДОНСКИ ПОЕТ И НОВИНАР

Иван Трпоски е познат општественик и творец во Сиднеј, кој повеќе децении 
активно е вклучен во повеќе македонски организации каде несебично работи за 
доброто на Македонците во метрополата на Нов Јужен Велс и пошироко. Toj е 
роднокраен автор кој од 1979 година е член на Литературното друштво „Григор 
Прличев“ од Сиднеј, како и член во Издавачкиот одбор на списанието „Повод“ и 
долгогодишен библиотекар и архивар во библиотеката „Григор Прличев“.

Покрај неговата активност во Литературното друштво „Григор Прличев“, Трпо-
ски активно бил вклучен во повеќе македонски организации. Тој е познат новинар 
и е дописник на многу весници, списанија и портали во Македонија и Австралија. 
Со своја поезија и реферати учествувал на многу собири, со кои го поткревал ду-
хот на Македонецот да опстои на далечните австралиски простори.

Член е на Друштвото на писатели на Македонија од 1988 година, и член е на 
Здружението на новинари на Македонија од 1995 година. Автор е на повеќе кни-
ги, иницијатор е за организирање на многу манифестации и активности на Маке-
донците во Австралија. 

Во биографијата на Иван Трпоски е запишано дека тој е син на Науме и Љуба 
Трпоски, а е роден на 21 јуни 1942 година во село Волино, Охридско, во Македо-
нија. Годините од раната младост ги минал во градежништво, во Кичево и Бел-
град, а меѓувреме бил креатор во културно-забавниот живот на волинци со кои 
бил иницијатор за враќање на одземеното селско земјиште.

Инаку, неговото родно Волино е чиста македонска населба која се наоѓа на 
петнаесетина километри северозападно од Охрид, од западната страна на селото 
Косел на патот кон Битола, а на источната страна од селото Горенци. Во селото 
Волино живеат околу четиристотини жители и административно припаѓа на ре-
волуционерната Општина Дебарца.

Иван Трпоски во Македонија, во 1967 година, се оженил за Нада Иваноска, а во 
1978 година им се родила ќерката Билјана. Неговата иселеничка сага започнува 
на 26 август 1968 година кога го напушта Волино и Македонија и се доселува во 
Сиднеј, Австралија, Како и за многумина во почетните години животот во Австра-
лија не му бил лесен. Во прво време работел во фабрики за стаклени и прехран-
бени производи, а последните 28 години работи во државната железница,од каде 
во 2007 година старосно се пензионира.

Според неговите зборови, во Австралија допатувал поради  економски причи-
ни. Тој се збогувал со сопругата, со Охрид и Македонија и заминал за Сиднеј, во кој 
веќе живеел неговиот помлад брат Спасе. На почетокот мислел дека ќе спечали 
пари и ќе се врати назад. Но, не се случило тоа и по двегодишен  самечки престој 
во Австралија ја земал и сопругата Нада.

Иван Трпоски е вљубеник во книгата, во пишаниот збор. Тоа започнало уште 
од училишните клупи во 1974 година, кога пројавувал интерес за поезија и првите 
детски песнички ги објавувал во списанието „Македонија“, орган на Матицата.

Меѓутоа, се чини дека новинарскиот и публицистичкиот живот на Трпоски за-
почнува во 1979 година, кога станал член на Литературното друштво „Григор Пр-
личев“ кое е формирано од група вљубеници на поезијата, на чело со познатиот 
иселеник Душан Ристевски.
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Инаку, списанието „Повод“ од Сиднеј било едно од позначајните македонски 
гласила не само во Австралија туку и во светот кое излегувало подолго време. 
Тоа е прво македонско списание за литература и култура на петтиот континент и 
единствено од ваков вид меѓу иселеништвото. Излегувало како орган на Маке-
донското литературно друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, кое е формирано на 
31 март 1978 година. 

Иван Трпоски бил активен новинар и член во Редакцискиот одбор на списа-
нието „Повод“ до крајот на неговото објавување. Уште со самото формирање на 
друштвото, членовите нашле просторија која требало да ја делат со другите за-
едници, па така почнала размена на книги. Секој вторник навечер членовите на 
друштвото се собирале и доброволно ги донирале своите книги во библиотеката, 
во која, временски растел бројот на книгите. Потоа, во соработка со Матицата на 
иселеници и со Министерството за култура, бројот се искачил на неколку илјади 
наслови. Така, била формирана самостојната библиотеката на Друштвото, која е 
прва од таков вид во иселеништво, во која Иван е библиотекар 38 години. 

Трпоски е вљубеник во книгата, во пишаниот збор. Во неговото педесетго-
дишно творештво со поезија е застапен во зборниците: „Видици“ (Сиднеј – 1984), 
(Скопје – 1988), „Наши патеки“ (Мелбурн – 1986), „Иселенички поетски меридија-
ни“ (Скопје – 1997), „Охридски литературни творци од Прличев до денес“ (Охрид 
– 1999), „Коти на копнеж и страст“     ( Сиднеј – 2003), како и во антологиите на 
англиски јазик: „Антологија на македонската поезија“ (Сиднеј – 1997), во Австра-
лиската антологија „Лигаво огледало“ (Бризбен – 1998), и во антологијата на 21. 
светски поетски конгрес „Отворени граници“ (Сиднеј – 2001) и „Реунион“ (Сиднеј 
– 2003). Исто така, е застапен и во енциклопедиите на Австралија и Македонија.

Неговиот богат опус на дела ги содржи следните збирки поезија: „Површински 
корења“ (Сиднеј – 1985), „Големиот брод“ (Скопје – 1988), „Оковано море“ (Сиднеј 
– 1988), „Преселба на запад“ (Сиднеј – 1990), поемата „Тодорка“ (Скопје – 1995), 
„Свитило“ (Сиднеј – 1999), „Меѓу две огништа“ (Охрид – 1999), „Немирни ветрови“ 
(Сиднеј – 2004), „Љубовна имагинација“ (Сиднеј – 2004), „Зад синиот бран“ (Штип 
– 2008), „Изгрејсонце во мојот сон“(Скопје - 2013) и на англиски (Штип – 2013); на 
патописите: „По патот на сонцето во Македонија“ (Сиднеј – 2000), и „Македонија 
моја татковина“ (Сиднеј – 2002). Исто така, тој е автор на книгата „Македонски де-
монстрации во Австралија“ (Струга – 2004), на биографскиот запис „Спасе Трпоски 
– живот и дело“ (Струга - 2008) и на „Македонија – не те забораваме“, (Охрид 2016).

Учествувал со своја поезија на манифестацијата „Млада Струга“ во 1979 годи-
на и на Струшките вечери на поезијата во 1987 и 1995 година каде настапил со 
своја поезија на манифестацијата „Мостови“. 

Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1988 година и член е на 
Друштвото на новинарите од Македонија од 1995 година. 

Иван е еден од иницијаторите за организирање на манифестацијата „Денови 
на македонската култура“ кои се одржаа во 1986, 1988 и 1991 година во Австра-
лија. Членувал во Одборот за дополнителна настава по македонски јазик во учи-
лиштето „11. Октомври“ во Јагуна и во Просветно училишниот одбор за Нов Јужен 
Велс. Членувал во управата на КУД „Вардар“ од Бенкстеон и учесник е на многу 
протести каде се демонстрирало за Македонија и за македонството.

Бил иницијатор и претседател на „Охридско-струшката асоцијација“ за Нов 
Јужен Велс. Иницијатор и претседател на „Волинските вечери“ во Волонгонг, Ав-
стралија и соработник е при издавањето на Монографијата за село Волино во 
1995 година. Тој е редовен член во Австралиско-македонскиот театар во Сиднеј, 
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Австралиско-македонската служба за добротворни работи во Сиднеј и Емигрант-
скиот изворен центар во регионот Свети Ѓорѓи.

Наградуван е на многу конкурси за поезија и проза, но најзначајни се: „Иселе-
ничка грамота“ – 1995 година која ја доделува Матицата на иселениците од Маке-
донија, како дел од Струшките вечери на поезијата; награда за поезија од Интер-
националната библиотека во Квинсленд во 1998 година; наградата „Македонско 
сонце“ за литература и култура во Сиднеј во 2004 година и наградата за најдобра 
поетска збирка песни на поет од дијаспората му додели Советот на Струшките 
вечери на поезијата во Струга во 2013 година.

За општествена дејност има добиено повеќе награди и признанија меѓу кои и: 
награда за општествена работа од Кентербери (предградие на Сиднеј) во 2006 
година, посебни награди добил од Комисијата за односи во заедницата на Нов 
Јужен Велс за доброволна работа во 2006 и 2007 година; од Советот за Австра-
лиец на годината во 2008 година; од Општината Охрид за културни и хуманитар-
ни врски со татковината во 2008 година и од Општината Кентербери за културни 
остварувања е прогласен за почесен граѓанин за 2010 година.

Исто така тој е добитник на државната награда на Нов Јужен Велс за општест-
вени и хуманитарни работи во 2010 година; државна награда за Сениор на годи-
ната за добротворна работа во заедницата во 2011 година; наградата за животно 
дело за работа во македонската заедница од Обединетата македонска дијаспора 
во Вашингтон во 2011 година; награда за животно дело за неговата макотрпна 
работа во македонската заедница го доби и „Златното сонце“ во 2011 година; на-
града за животно дело и почесен член за афирмација на македонскиот јазик и 
култура во Австралија му додели Македонското литературно друштво „Григор 
Прличев“ од Сиднеј во 2013 година; а е носител на награда за учество во програ-
мата на 40-те Преспански иселенички средби во Љубојно во 2013 година.

Исто така Трпоски ја доби наградата за хуманитарна помош и афирмација на 
родното село која му ја додели Месната заедница од Волино, во 2013 година, и 
награда за соработка со радиопрограма „Скидро“ од Сиднеј во 2015 година. 

Делото на Иван Трпоски  „Македонија – не те забораваме“, од 2016 година е 
последно дело, но не и последно во неговиот творечки опус. Тоа е печатено на 
цели 270 страници на луксузна хартија и претставува своевидно сведоштво за 
поминатите години од младоста и животот на илјадници Македонци кои како 
него стапнале на австралискиот континент и таму започнале нов живот. 

Книгата е ода на херојството, на непроспиените ноќи, на тешките физички ра-
боти кои секогаш им биле  судбина на Македонците од Стилворк, до рудниците 
или како што таму ги викаат бушовите. Таа  во себе ја носи сета љубов на пое-
тот, публицистот, вљубеникот во сопствената родна грутка. Како што нагласува 
во воведот новинарот Фиданка Танаскова, ова дело е и сага и документариум во 
македонскиот трезор на незаборавот од големиот Иван Трпоски.

Во книгата се собрани факсимили и оригинални текстови објавувани во многу 
македонски и австралиски весници и списанија, радио и тв-станици и во последно 
време преку веб-порталите на интернет. Голем дел од нив се дел од репортажите 
за прославите на македонските национални и верски празници, за пикниците и 
хуманитарните балови, за фудбалските клубови и натпревари  за учењето на мла-
дите генерации на македонските ора и песни за клетвите на патриотите и желби-
те на вистинските Македонци од сите страни на Македонија кои молеле и молат 
македонското име и јазик да не згасне.



144 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

КИРЕ ЦИРЕВСКИ 
АКТИВИСТ ВО ЗАЕДНИЦАТА ВО СИДНЕЈ 

Кире Циревски е познат во Австралија како Македонец, кој во период од око-
лу педесет години на петтиот континент дал голем придонес во македонската 
заедница. Тој е општественик кој повеќе децении активно е вклучен во повеќе 
македонски организации и во медиуми, каде несебично работи за доброто на Ма-
кедонците во Сиднеј и пошироко. Долги години тој бил активен во Македонската 
православна црква „Света Петка“ во Рокдеил, во Културно-уметничкото друштво 
„Илинден“, во Преспанското друштво, бил уредник на гласилото „Македонски 
весник“, а бил и дописник на повеќе информативни гласила во Македонија. Затоа 
често велат дека тој е признат и познат Преспанец на петтиот континент.

Кире Циревски е роден во село Перово во Горна Преспа на 1 јули 1949 година, 
од родителите таткото Владе и мајката Олга. Детството и основното образование 
ги завршил во родното село Перово и Царев Двор, а потоа во Охрид продолжил 
да се усовршува. Со таа професија се вработил во Фабриката за преработка на 
пластика „Лихнида“ во Охрид. 

Инаку, неговото родно село Перово се наоѓа на западната страна долж Прес-
панското Езеро. Тоа е типично езерска населба и е поделено на Долно и Горно 
Перово. Таму се наоѓаат најплодните овоштарски насади во Преспа. На овој прос-
тор, Господ како обилно да дарил богатство во земјоделството. Затоа, овошните 
производи од тој северен дел на Преспанското Езеро се познати и барани на па-
зарите во Македонија и пошироко.

Интересно е да се спомене дека во 1996 година, во непосредна близина на се-
лото Езерени, кое како да се споило со Перово, е легализиран првиот резерват за 
птици во Македонија. За овој резерват е карактеристичен далматинскиот пели-
кан, птица која ретко може да се најде во овие краишта и птица која пристигнува 
во илјадници парови,  при што резерватот станува птичји дом. Тие во Езерени и 
во Преспа се хранат претежно со риби и поради поволностите што ги нуди регио-
нот остануваат два-три месеци, а потоа го продолжуваат своето патешествие кон 
Европа и Азија.

Перово се наоѓа на речиси иста надморска височина како и Преспанското Езе-
ро. Според легендата селото го добило своето име по некој човек по име Перо, кој 
како рибар нашол засолниште на брегот на Преспанското Езеро и се населил на 
местото каде се наоѓа неговата денешна местоположба.

Родното место на Кире Циревски, Долно Перово има педесетина куќи кои се ре-
чиси на самиот брег на Езерото, а Горно Перово со дваесетина современи градски 
куќи е нова населба на двете страни на патот Битола - Отешево. Перово со своите 
180 жители, кои претежно се занимаваат со овоштарство, а и со рибарство, е стара 
македонска населба во која отсекогаш живеат само православни Македонци.

Во   непосредна близина постојат неколку стари локалитети на копно и во 
Преспанското Езеро. Во него има една црква, „Свети Атанасије Велики“ блиску 
до Дрменска Река, која е изградена во 1867 година а реновирана во 1993 година.

Долно Перово се наоѓа на средишниот дел од територијата на Општина Ресен, 
на растојание на околу десет километри.

Меѓутоа, се чини како Перово да е дел од туристичкиот комплекс Отешево. 
Тоа произлегува од фактот што Долно Перово се наоѓа на крајбрежната линија 
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на Преспанското Езеро, една од најблиските населби до Сир Хан, а со тоа и до 
Отешево и Царина. Во овој туристички простор и во минатото и денес, нашле вра-
ботување и луѓе од Долно и Горно Перово и од други места на Преспа. 

Инаку, голем број интелектуалци и бизнисмени по потекло од Перово има во 
Македонија, САД, Канада и Австралија, меѓу кои, и министерот Зоран Коњанов-
ски, Илија Чавкаловски, Живко Џуровски, Митко Царовски, Сандре Нонкуловски, 
Мише Печенковски и други, потоа познатиот бизнисмен Кире Печенковски во Ка-
нада, како и иселениците Митко Наумовски и Драги Коњановски во САД и Кире 
Циревски во Австралија.

Според биографските податоци, Кире Циревски стапил во брак со Јорданка Ѓор-
гиевска во 1967 година, од кој брак имаат две деца. Веднаш потоа во 1968 година 
Кире се преселил во Сиднеј, Австралија во „земјата на иднината“ каде што живее 
со своето семејство речиси педесет години. Уште на почетокот во новата средина, 
покрај секојдневните обврски тој активно се вклучил во македонската заедница. 
Тоа било времето кога на петтиот континент се преселувале голем брај доселеници 
од сите делови на Македонија. Како новодојден во Австралија Кире не можел да му 
одолее на предизвикот да се поврзе со неговите македонски асоцијации.

Така, првите и најголеми ангажирања на тој план, Циревски ги остварува преку 
организирањето на црковниот живот на Македонската православна црква „Света 
Петка“ во Рокдеил. Во тоа време во оваа населба бројот на Македонците, особено 
од Битолско-преспанскиот крај бил многуброен, Затоа, ова сиднејска населба и 
денес го носи атрибутот „Мала Македонија“. 

Кон крајот на 70-тите години од минатиот век, големиот и незапирлив црковен 
и национален ентузијазам се претвора во дело - градбата на храмот посветен на 
преподобна маченичка света Параскева, света Петка. Овој храм беше изграден 
во рекордно време и тој стана матица, стана стожер на сите собитија од соција-
лен, црковно-народен и културно-забавен, спортски и литературен живот на Ма-
кедонците на тие нови австралиски простори. Активностите се интензивирале 
особено со подигањето на културно-образовниот центар „Илинден“, изграден 
веднаш до црквата „Света Петка“. 

Нераскинлива алка од тие случувања е токму Кире Циревски, кој со неговиот 
самопрегорен и посветен живот и работа придонел, големиот црковен храм „Све-
та Петка“ во Рокдеил да се вивне на своевиден пиедестал кој примат сé уште го 
има и го преточува со старо – нови вредности.

За овој четиридецениски плоден и сестран живот, Кире Циревски извршувал 
повеќе значајни функции во црквата „Света Петка“, меѓу кои претседател, пот-
претседател, секретар, благајник и голем активист во целокупното живеење на 
црквата. Кире Циревски дарил голема љубов и посветеност, и е нераскинлив дел 
од севкупното живеење на црковно-националниот, духовниот и културниот жи-
вот на црквата „Света Петка“ од почетокот до денес. 

Во рамките на оваа богата и евидентна дејност, Циревски остварил значајни 
соработки и средби со истакнати општественици од австралискиот живот, како 
со министрите и премиерите на федералната австралиска држава, посебно на 
државата Нов Јужен Велс, потоа како претставник на македонската заедница се 
сретнал со многумина членови на федералниот парламент и министри, комисио-
нери за етнички и социјални прашања итн. 

Секако, тоа со значаен успех и резултати го остварил и со претставниците од 
политичкиот, дипломатскиот, културно-просветниот живот на Македонците во 
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Австралија, како и бројни средби и разговори со други институции, особено со 
Матицата на иселениците од Македонија, Македонската православна црква - 
 Охридска архиепископија и др.  

Меѓу другото, Кире Циревски го водел етничкиот радиочас на радиото 2 НБЦ, 
го уредувал и издавал весникот „Македонски весник“, бил редовен дописник на 
неколку дневни весници, меѓу кои и “Нова Македонија“ и на списанија во Македо-
нија. Поради неговите постигнувања и завидни резултати на полето на новинар-
ството, тој е еден од првите новинари во иселеништвото кој стана редовен член 
на Здружението на новинарите на Македонија.

Во 1999 година ја има објавено книгата „Македонците во новата татковина“. А 
со свои интересни прилози учествува во неколку монографии и други документи 
во расветлувањето на црковните проблеми во Австралија. Инаку, гласилото „Ма-
кедонски весник“ беше едно од позначајните македонски информатори во Австра-
лија што се печатеше на литературен македонски јазик, а имаше материјали што 
се објавуваа и на англиски јазик. Првиот број на гласилото „Македонски весник“ е 
отпечатен во јануари 1985 година во Рокдеил, збратимен со Битола, како гласило 
на Центарот за информации и печат на македонската заедница од Сиднеј.

Како што обично се прави при започнувањето на издавање ново информатив-
но гласило, и „Македонски весник“, донесе воведна статија во која ги истакнува 
своите цели. Во неа се вели дека весникот ќе работи да ги заштитува национални-
те интереси на македонскиот народ каде и да е: ќе ја брани националната држава, 
Македонија, факелот на слободата и надеж на сите обесправени Македонци од 
егејскиот и пиринскиот дел на Македонија и Албанија.

Главен и одговорен уредник на „Македонски весник“ беше Кире Циревски, ис-
такнат преспански охриѓанец од Австралија, како често го нарекуваат. Тој е еден 
од значајните личности во животот и активностите на Македонската православ-
на црква „Света Петка“ и во целина на македонската заедница во метрополата 
Сиднеј. Во ноември 1991 година, се направи обид за продолжување на животот 
на „Македонски весник“ и е отпечатен еден број, кој го уредија Кире Циревски и 
Снежана Митревска, поранешен новинар на „Вечер“.

Делото „Македонците во новата татковина“, чиј автор е Кире Циревски-Кико 
е единствен и по многу нешта карактеристичен труд. На промоцијата во Клубот 
на пратениците во Скопје, авторот на овие редови како промотор на ова значајно 
дело рече, дека тоа е автентичен приказ за Македонците на петтиот континент, 
кое дава жива слика за активностите, проблемите и тешкотиите, како и за по-
стигнувањата на Македонецот во туѓина. 

Тоа дело содржи 430 страници на македонски јазик и е составено од повеќе те-
матски целини кои и самите за себе можат да претставуваат одделни публикации. 
Поделено е на единаесет поглавја и претставува слика и прилика за Македонците 
во дијаспората, кои приспособувајќи се на новиот живот во новите средини, ни-
когаш не се откажале од своето, од македонското, и далеку од дедовската земја 
продолжуваат да го чуваат, да го негувааат, шират и афирмираат и во тамошни-
те средини и секаде меѓу младите поколенија со потекло од Македонија... Дело-
то претставува излив на авторовата љубов кон македонскиот народ не само во 
дијаспората, туку и во татковината, кон неговата вистина, јазик, литература, вера, 
црковно живеење, духовно и национално опстојување и кон сé она што е поврза-
но со етничка Македонија.



ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ 
ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА 
ЗА МАКЕДОНЦИТЕ 

ВО КАНАДА

„Она што е птица,
која го напуштила гнездото свое.

Тоа е човек,
кој го напуштил местото свое“

Соломонова изрека од Библијата
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МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДЕМОКРАТСКА И МУЛТИКУЛТУРНА КАНАДА
„ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ” -  прва национална организација во Канада 
ФИЛИП АНГЕЛКОВСКИ - музичар посветен на црковното пеење
ПАУЛ БАЗЕЛ - еден од основоположниците на црковното живеење
ЏОН БИТОВ и неговата бизнис - империја во Канада  
ГЕОРГИ (ЏОРЏ) БРАНОВ - активист  на црквното живеење во Кембриџ
СЛАВЕ ГРПЧЕВ - ЈАНКУЛОВСКИ - прераскажувач на народното творештво
ГЕОРГИ ДАНЕВСКИ - познат македонски сликар во Торонто
МАЈА  ДОНЕВСКА - Ивановска - претседател на „Браќа Миладиновци”
ТОМ ЈАНЕВ - поборник за вистината на Античка Македонија 
СЕМЕЈСТВОТО ЈАНОВСКИ - донатори и хуманисти
СЛАВЕ КАТИН и неговите дела за иселеништвото
МЕРИ КОНДОВ - првата претседателка на Женската секција 
ЏАН ВАНЕ КУЗЕВ - винскиот пат  Македонија - Канада
АЛЕКСО ЛОЗАНОВСКИ и неговото литературно творештво
НЕДА ЛОЗАНОВСКА и нејзините поетски остварувања 
ЛЕФТЕР МЕТОДИЕВ-МАНЧЕ - естетски хирург од светски глас
ЏИМ НИКОЛОВ и фолклорната група „Селани”
САНДРА НИЧЕВСКА - Грежловска и нејзиниот печалбарски копнеж 
АЛЕК ПЕТЛИЧКОВ и ансамблот „Македонка”
ВАН ПЕТРОВ и „Македонскиот голф турнир”
КИРЕ ПЕЧЕНКОВСКИ - канадско-македонскиот бизнисмен
СТИВ ПЉАКАС - вљубеник во Калешите во Пакистан
ЛИЛИ ПЉАКАС - донаторка и хуманистка
СПИРО САНДЕРС - првиот претседател на првата МПЦ во Канада
ДАНА СКЕНДОВА - Скотланд и нејзината монографија „Сеќавања”
СТИВ СТАВРО - ДИКЛО -  големиот канадски бизнисмен
РИСТО СТЕФОВ - писател и афирматор на македонската вистина 
НИКОЛА СТОЈАНОВСКИ - иселеник кој е на страната на татковината
Д-Р БОРИС СТОЈЧЕВ - познат физичар во Канада и светот
ЛУЈ (ЉУПЧО) ТЕМЕЛКОВСКИ - пратеник во канадскиот парламент
ФОТО ТОМЕВ - прв ликовен уметник во Канада
АЛЕК ЏИГЕРОВ - поборник за македонската кауза
ЏИМ ЏУГЛОВ - првиот Македонец - славист во Канада

СОДРЖИНА НА 
ТРЕТИОТ ДЕЛ





Том Јанев

Филип Ангелковски

Џон (Ване) Кузев Џорџ БрановМери Кондов

Маја Доневска-Ивановска

Џон Битов

Лефтер Манче

Георги Даневски



Славе Јанкуловски

Алексо Лозановски

Никола Стојановски Кире Печенковски

Сандра Ничевска-Грежловска

Неда Лозановска

Луј (Лупчо) Темелковски

Алек Петличков

Славе Катин



Стив Ставро

Алек Џигеров

Фото Томев Спиро СандерсБорис Стојчев

Дана Скендова-Скотланд

Лили Плиакас

Ристо Стефов

Ван Петров
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МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДЕМОКРАТСКА 
И МУЛТИКУЛТУРНА КАНАДА

Канада се смета за светски пример на мултикултурно општество. Таа е прва земја 
во светот која официјално го призна мултикултурното шаренило и ја продолжува 
континуираната, значајна и доследна недискриминациска политика. Со тоа, мул-
тикултурата на заедништво, почит и љубов кон Канада се прогласи за политика на 
власта на Канада, каде што секој староседелец или новодојденец како Канаѓанин 
има право на слобода на свеста, верата, мислата, изразувањето, мирното собирање 
и развој во сопствената култура, пропагирање и применување на сопствената ре-
лигија и употребата на мајчиниот јазик пренесуван преку безброј генерации.

Според некои неофицијални податоци, во Торонто и во околните места свиле 
гнезда околу 120.000 Македонци од сите делови на етничка Македонија. Затоа се 
вели дека тој е македонски црковно-национален центар за поколенијата. Тие се со-
живеале и си нашле место под сонцето во секојдневниот живот со стотината други 
народи, нации и етнички групи од целиот свет, кои се доселиле во овој убав и карак-
теристичен велеград на просторите на провинцијата Онтарио.

Торонто е убав и раскошен град со многу добра местоположба. Тој е распрос-
транет на брегот на езерото Онтарио, на осумдесетина километри од Нијагарините 
водопади и претставува град со многу европски нишани, кој магично го привлекува 
и опијува посетителот и намерникот. Тој е град со прекрасни облакодери, населби 
со архитектура адаптирана од целиот свет, со уметнички галерии, музеи, опера и со 
други многубројни културно-историски споменици

Првите македонски доселеници во Канада дошле во 1897 година. Поради висо-
ките дострели, особено на економско поле, Македонците се една од најзначајните 
етнички групи во Торонто и играат важна улога во целокупното живеење. Нив ги 
има од сите краишта од Македонија, кои се тесно врзани со организацијата “Обе-
динети Македонци” и  со црквата „Свети Климент Охридски” во Торнклиф Парк, 
„Свети Илија” во Мисисага, „Свети Димитрија Солунски” во Маркам  „Света Недела” 
во Пикеринг и „Свети Илија” во „Македонскиот парк”.

Една година по возобновувањето на самостојноста на македонската стародрев-
на Охридска Архиепископија, во демократската Канада, во метрополата Торонто 
на 28 април 1959 година, беше свикано сеопшто македонско национално собра-
ние на кое е формирана македонската организација „Обединети Македонци”. Тој 
историски чин, кој што се случи во градот Торонто, претставува раѓање на новата 
воскресенска пролет за нашето иселеништво на овие простори и за негово целосно 
осознавање и обединување на национален и црковно – духовен план на Македон-
ците од етничка Македонија.. 

Црквата „Свети Климент Охридски”, пак, е стожерот на најголемиот број актив-
ности што Македонците ги развиваат во Торонто и пошироко и претставува мотив 
повеќе за изразување на љубовта и почитта кон родната земја Македонија. Овој 
црковно-национален дом е најголем центар на раселените од сите делови на Ма-
кедонија. Тоа е место на другарување на Македонците од седум до седумдесет и 
 седум-годишна возраст. Со други зборови, таа е македонски центар за  поколенијата.

Иницијативата за формирање на оваа Македонска црковна општина и за нејзина 
изградба се роди на четвртиот Илинденски пикник што Националната  организација 
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„Обединети Македонци“ го одржа на 29 јули 1962 година. Тоа беше израз на силна-
та љубов кон дедовската земја, Македонија, која секој иселеник длабоко ја носи во 
своето срце. Повеќе од осум илјади Македонци од Торонто и од околните места се 
собраа на пикникот во месноста Дон Милс.

Кај сите присутни имаше голема возбуда, бидејќи за прв пат во Торонто беше 
присутен македонски владика, епископот Злетовско-струмички г. Наум. Тој, заед-
но со свештеникот Кирил Стојановски, на мајчин македонски јазик им се обрати на 
присутните и одржа служба. Тоа беше незаборавно доживување и остави позитив-
ни траги во црковното живеење кај Македонците. Затоа со право се вели дека таа 
средба на организирано илинденско чествување значеше верба, желба, единство 
и љубов кон родната земја на македонските доселеници во Торонто и околината. 
Подоцна, со обновувањето на Охридската архиепископија се запали искрата за ве-
ковното црковно и национално живеење на Македонците.

Во годините што изминаа, од формирањето на МПЦ „Св. Климент Охридски” до 
денес, таа стана втор дом за многу македонски доселеници. Во Црквата членува-
ат, помагаат и даруваат бројни ентузијасти, од кои голем дел не сакаат да им се 
спомене дури ни името, а работат и придонесуваат со силна љубов и жар. Тоа го 
прават заради вербата во она што го даваат, а тоа е за доброто на сите, кои со гордо 
кренати глави и полни срца, со силен восхит зборуваат и раскажуваат за патот по 
кој тргна Македонецот за да стаса денес до вакви национални зданија и до толку 
импозантни постигнувања.

Затоа и во овој дел е посветен посебен простор на личности кои биле директно 
поврзани со активностите во цеквата „Свети Климент Охридски“, меѓу кои се: Спиро 
Сандерс –првиот претседател и претседателите, Паул Базел, Филип Ангелковски – 
музичарот кој е посветен на црковното пеење, Алек Петличков и ансамблот „Ма-
кедонка”, Стив Пљакас – вљубеникот во Калешите во Пакистан и неговата сопруга 
Лили Пљакас која беше донаторка и хуманистка, Џим Џуглов – првиот Македонец 
– славист во Канада, Никола Стојановски и Џан - Ване Кузев.

Исто така се застапени и други членови на црквата како: Мери Кондов – првата 
претседателка на Женската секција, Маја  Доневска – Ивановска – претседател на 
„Браќа Миладиновци”, Семејството Јановски како донатори и хуманисти на црк-
вата, Георги Даневски – познат македонски сликар во Торонто, Ван Петров, Дана 
Скендова Скотланд, Алексо и Неда Лозановски  и други.

Посебен простор е посветен на бизнисмени, писатели и други општественици 
од Канада како што се: Џон Битов, Стив Ставро – Дикло, Луи Темелковски, Георги 
(Џорџ) Бранов, активистот  на црквното живеење во Кембриџ, Том Јанев – поборник 
за вистината на Античка Македонија, Лефтер Методиев-Манче – естетски хирург 
од светски глас, Џим Николов и фолклорна група „Селани”, Ристо Стефов кој е писа-
тел и афирматор на македонската вистина, на  д-р Борис Стојчев – познат физичар 
во Канада и светот, на Фото Томев, на  Алек Џигеров – поборникот за македонската 
кауза и на  Славе Катин и неговите дела за иселеништвото.

Денес македонските доселеници во Канада со гордост ја истакнуваат својата 
национална и културна македонска припадност. Уште повеќе благодарение на му-
лтикултурната политика, тие со голем ентузијазам и полет ги негуваат своите на-
родни традиции; го презентираат својот богат фолклор  и другите вредности од 
Македонија.
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„ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ” 
ПРВА НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО КАНАДА 

Да се биде во Канада е вистинско задоволство и голем предизвик за дојден-
ците, патеписците, уметниците... Денес Канада се смета за светски пример на 
мултикултурно општество. Од Втората светска војна во оваа демократска и мно-
гунационална земја се  од ви ваат значајни социјални, културни, образовни и еко-
ном ски прео  бразби, а со тоа се случува и голема трансформација во неј   зиниот 
етнички состав.

Канада, втората татковина на голем број Македонци е земјата ко ја официјал-
но го признала мул ти кул тур но то ша ре  нило и ја продолжува континуираната и 
дос ледна не  дискриминациска политика, со што мул ти  кул ту рата се прогласи за 
политика на Владата на Ка нада. Во оваа демократска земја секој има право на 
слобода на свеста, ве рата, мислата, изразувањето, мирното собирање и дружење 
и негување на сопствената кул тура и јазик. 

Но, сите тие претставници со различна етничка припадност, се државјани на 
Канада и со документи и со душа, затоа со гордост истакнуваат дека тие се горди 
Канаѓани, што не е случај во нашата Македонија, каде сите треба да бидат Маке-
донци со почит кон нивното потекло. .

Често се вели дека Канада е „ветената земја” за Македонците, особено од 
егејскиот дел на Македонија, кои во Канада ги уживаат сите човекови права. До-
дека во своите родени земји Грција (Елада) и Бугарија се еден вид туѓинци: не-
маат свои училишта, ни цркви; им се оспорува на цио налниот идентитет; врз нив 
се врши аси ми ла ција, денационализација и систематско ис тре бу ва ње. Затоа, со 
право и со гордост Ма ке дон ците во Канада ја пеат химната „О, Ка нада…”

Кога човек пристигнува во Торонто, главниот, најголемиот и најубавиот град 
во провинцијата Он тарио се чувствува како да е во светот во кој се из ме шала аме-
риканската и европската култура, ста рото и новото. Торонто е општосветски град 
во кој живеат повеќе од пет милиони жители од сите меридијани. Тој е сместен 
на северозападниот брег на езерото Он тарио, едно од трите најголеми езера во 
Северна Аме рика и во светот, кое заедно со езерото Хјурон и Ири преку речниот 
тек на Лоренцова Река по вр зува голем број американски и канадски мет ро по ли 
кон Атлантскиот Океан и светот. 

При нашата посета на таа важна канадска и светска метропола со ог ромни 
перспективи, од бројната литература на англиски и на француски јазик бевме ин-
формирани дека Торонто е формиран во 1793 година под името Јорк, а во 1839 
година го добил сегашното име. Метрополата се протега на прекрасните предели 
од Оквил до Ошава на растојание од околу сто километри. 

Тој е бисерот на Онтарио, во кој се сместени, меѓу другото, голем број об ра зов-
ни центри: една од највисоките кули во светот, позната како „Си Ен Тауер”, Забав-
ниот парк „Онтарио Плеис”, „Харбоур фронт”, каде што се одржуваат голем број 
музички, театарски и други претстави, Спортскиот и културен центар „Скај Дом”, 
Научниот центар „Онтарио” и голем број знаменитости познати ширум светот. За-
тоа, со право се вели дека Торонто е град во кој културното живеење е со долги 
традиции и е многу блиску до она во Европа. Гра дот има голем број современи 
театарски куќи и дру ги центри на културата, во кои чести гости се врв   н и уметници 
од си  те делови на светот. 
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 Според делото „Македонците во САД и во Канада” од авторот на овие редови, 
во оваа канадска метропола и главен град на Онтарио, живеат повеќе од сто на-
ционалности, меѓу кои и Македонците. Често се вели дека Торонто е третиот ма-
кедонски град по големина, по Скопје и Битола, во кој се задомиле околу 100.000 
Македонци. Нив ги има од сите делови на Македонија, од многу градови и села во 
етничките граници на Македонија, меѓутоа, се чини дека најголем е бројот на до-
селениците и нивните поколенија кои се од егејскиот дел на Македонија. Се прет-
поставува дека баничани, желевци, буфчани, ошчимци, преспанци и битолчани 
се најбројни во Торонто и околните места. Тешко се определува нивниот број, 
бидејќи тие дошле со разни патни исправи и, за жал, во зависност од тоа нивни-
те презимиња и националната припадност се приспособувале според земјата од 
каде дошле, а не кои се.

Одреден број од Македонците во Канада припаѓаат на различни политички, 
национални и други организации. Многу од нив и го згрешиле патот и избегале од 
македонското јадро. Пропагандата од соседните земји ги вознемирила, ги прео-
бразила и ги натерала да си го заборават својот род.

Меѓутоа, со обновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Маке-
донската православна црква и со изградбата и осветувањето на првата македон-
ска православна црква „Свети Ѓорѓи” во Мелбурн во 1960 година, и во Торонто 
во 1965 година беше изградена и осветена црквата во Торонто, „Свети Климент 
Охридски”, што е пресврт во македонското движење во Канада. 

За прв претседател на организацијата „Обединети Македонци”во 1959 година 
бил избран доселеникот од Егејска Македонија Џеимс Сандерс, а потоа, претсе-
датели биле познатите и признати иселеници: Џан Гивенс, Џими Трентос, Тели 
Мариовче, Антон Павлов (Опашинов), Петре Василевски, Никола Стојановски, 
Бранко Стојчевски, Трајан Теговски, Мендо Бакаловски, Стив Плјакас, Драган 
Џолгановски, Владе Гроздановски, Драги Стојковски, Борис Мангов и Џими Сма-
гранов, од кои повеќемина повеќе пати биле избрани на чело на Организацијата

На изборите во 2015 година, за наредните две години за претседател е избран 
Мендо Бакаловски, познат и признат активист во македонската заедница во То-
ронто, кој потекнува од селото Драгош, Битолско. Мендо Бакаловски бил неколку 
пати претседател на Организацијата „Обединети Македонци”, како и на Македон-
ската православна црква „Свети Климент Охридски”. За секретар, пак, е избрана 
младата и перспективна дама Елизабета Медичкова.

Инаку, во историјата на Организацијата „Обединети Македонци” е забележа-
но дека во педесеттите години од минатиот век се појави група Македонци, пре-
тежно од егејскиот дел на Македонија, која имаше за цел да формира самостојна 
национална македонска организација. Притоа, беше поставено и прашањето за 
зачувување на македонскиот национален идентитет, како и обединување на ма-
кедонските доселеници во Канада.

Првиот чекор, во оваа смисла, беше направен на пикникот во 1958 година. 
Овој пикник во националниот живот на Македонците во Торонто и пошироко има 
посебно значење. Тој претставува прв значаен симбол на иселеничкото единство 
на Македонците од етничка Македонија. Меѓутоа, 28 април 1959 година е запи-
шан со златни букви. На тој ден се одржа историската Конференција, кога беше 
прифатен Уставот и беше донесено решение за формирање на македонската на-
ционална организација „Обединети Македонци”.
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Со тоа, Организацијата „Обединети Македонци” започна со решавање на зна-
чајни иселенички прашања на Македонците во Канада. Едно од важните задачи и 
потреби на македонските доселеници, беше изградба на македонска православ-
на црква под јурисдикција на светата Православна црква во Македонија, а со цел 
да ги задоволи верските, духовните, културните и, воопшто, националните потре-
би на Македонците од сите делови на Македонија.

Затоа, Организацијата „Обединети Македонци” беше регистрирана како маке-
донска национална културно-просветна непрофитна организација. Тоа овозможи 
таа да успее да ги обедини Македонците на национално поле и да развие деј-
ности во животот на доселениците од сите делови на Македонија и да ги отстрани 
влијанијата на туѓите пропаганди.

Македонската организација „Обединети Македонци” беше првиот организа-
тор на манифестацијата „Денови на македонската култура и писменост”. Денес 
таа должност и чест ја има Литературното друштво „Браќа Миладиновци”, кое е 
во состав на Македонскиот соборен храм „Свети Климент Охридски” од Торонто. 
Оваа манифестација се одржува секоја година во месец мај и е посветена на де-
лото на македонските и на сесловенските првоучители светите Кирил и Методиј, 
а со цел да и се приближи на канадската јавност културното и духовното наслед-
ство на македонскиот народ и на Македонија. 

Исто така, во рамките на организацијата работеа две македонски училишта: 
едно за изучување на македонскиот јазик и писмо и другото училиште за изучу-
вање на фолклорот и културата, кое прерасна во КУД „Гоце Делчев”. Ова друштво 
беше формирано во 1986 година и беше едно од активните групи на доселеници-
те во Торонто. Во рамките на Организацијата постоеше и Фудбалскиот клуб „Со-
лун”, кој настапуваше во Македонско-канадската лига.

Денес, пак, Организацијата „Обединети Македонци” е сопственик на земјиште 
под името „Македонски парк”, каде се одржуваат пикници и каде се гради маке-
донскиот манастир „Свети Илија”. Потоа, Организацијата има подигнато споменик 
на паднатите борци за Македонија. Споменикот е поставен пред црквата „Свети 
Климент Охридски” на 26 јануари 1980 година, кога е извршено неговото све-
чено откривање. Секоја година, во чест на Илинден, 11 Октомври, Гоцевиот ден, 
Деновите на културата и други празници, членови на управите на Организацијата 
„Обединети Македонци”, на црквата „Свети Климент Охридски” свештеници и до-
селеници полагаат венци на споменикот. Вообичаено е свештениците да одржат 
панихида за паднатите борци во сите години од сите делови на Македонија.

Се чини најзначајна манифестација на организацијата „Обединети Македон-
ци” се „Гоцевите денови”, кои се посветени на македонскиот деец Гоце Делчев. 
Оваа манифестација за првпат беше организирана како „Гоцева комитска вечер” 
во 1972 година. Во текот на изминатите четириесетина години интересот за овие 
денови е сè поголем, бидејќи гости за манифестацијата се видни личности од кул-
турниот, националниот, историскиот, политичкиот и естрадниот живот на маке-
донската дијаспора и Република Македонија.

Исто така, треба да се одбележи дека во 2009 година беше одбележано 50-го-
дишното постоење на Организацијата „Обединети Македонци”, на кое, покрај го-
лемиот број видни иселеници од Канада и САД и личности од Република Македо-
нија, присуствуваше и господинот Стефан Харпер, премиер на Канада.
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ФИЛИП АНГЕЛКОВСКИ 
МУЗИЧАР ПОСВЕТЕН НА ЦРКОВНОТО ПЕЕЊЕ

Богослужбите во црквата „Свети Климент Охридски” се подуховни и побогати 
кога на нив доаѓа и учествува и Црковниот хор на чело со диригентот професор 
Филип Ангелковски. Тогаш членовите пеат од срце, пеат со многу љубов и желба 
и за велигденските и за божиќните празници, за патронатот на црквата, а и за вре-
ме на одржувањето на други настани и бројни приредби. Доброволно, искрено и 
секогаш се подготвени за да приредат најубави мигови и даваат сè од себе за да 
им се допаднат на верниците кои се присутни во првиот духовен храм во Канада.

Формирањето на црковниот хор потекнува уште од годините на изградбата 
на црквата „Свети Климент Охридски”. Меѓутоа, повеќе од 40 години Црковниот 
хор работи во поширок состав и во него членуваат повеќе Македонци, хористи 
кои се аматери и кои волонтерски ја вршат таа работа, а, сепак, нивното пеење 
е професионално. Заслуги за формирањето на црковниот хор има Евгенија Кор-
диќ, долгогодишен диригент и раководител, а најдолг период Црковниот хорот го 
води професорот по музика Ангелковски.

Благодарение на упорноста на бројните членови во минатото и сегашноста, на 
чело со диригентот Филип Ангелковски досега Црковниот хор постигнал многу 
значајни резултати. Во последно време, хористите продолжија уште позасилено 
да подготвуваат нови дела и нова програма, со што нивната улога е поголема, а 
успесите позабележителни.

За тоа има голем удел професор Филип Ангелковски, познат и признат маке-
донски иселеник во Торонто. Тој е роден на 22 јули 1936 година во револуционер-
ното македонско село Д’мбени, Костурско во Беломорска Македонија. Потекнува 
од честито земјоделско семејство кое во бурните времиња придонесувало за ма-
кедонското дело и христијанството.

Детските денови ги поминал во родното Д’мбени, меѓутоа, за време на Граѓан-
ската војна во Грција, во судбинската 1948 година за Македонците од Беломори-
ето, како мало дете, заедно со илјадници Македончиња прогонети од своите де-
довски огништа, судбината го однела во Романија, во градовите Совата, Тулгеш, 
Синаја и Букурешт. Таму, како дете бегалец во источните социјалистички земји, 
гонет од грчката пропаганда, но со силна љубов кон Македонија го продолжил 
образованието. Така, во 1953 година го завршил професионалното училиште за 
електротехника со практична обука.

Инаку, во Романија во тоа време по поразот на Демократската армија на Гр-
ција (ДАГ) во август 1949 година, еден дел од нејзините сили биле префрлени во 
тогашна Југославија, а друг дел во Албанија, од каде што бил извршен распоред 
за префрлување на Македонци и Грци во поранешните источно-европски земји и 
тогашниот Советски Сојуз. Пред тоа, пролетта 1948 година биле прогонети околу 
28.000 дечиња од селата во егејскиот дел на Македонија.

Се претпоставува дека вкупниот број на емиграцијата прифатена во источно-
европските земји и во Советскиот Сојуз изнесувал околу 55.000, од кои повеќе 
од 20.000 беа Македончиња. Македонската емиграција, заедно со грчката живе-
еле и дејствувале во рамките на сите организирани форми што ги реализираше 
Комунистичката партија на Грција. Покрај негативните спомени од грчката про-
паганда, во тоа време, во 1949 година почнаа да излегуваат и првите весници 
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на политичката емиграција, во чии рамки се печателе и страници на македонски 
јазик. Така, во Романија излегувал весникот „Неа зои” („Нов жовот”), во кој имало 
повеќе страници на македонски јазик.

Како и многу други Македончиња така и Филип Ангелковски, меѓу првите, на по-
четокот на 1955 година, дошол во Република Македонија и тоа во Битола, каде што 
порано била сместена неговата мајка. Истата година се запишал во Средното музич-
ко училиште во Скопје и по четири и пол години школување го завршил со успех. Го-
лемата љубов кон музиката го упатила да го продолжи образованието. Се запишал 
на студии на Музичката академија во Белград и истата ја завршил со одличен успех 
во 1963 година, во познатата класа на професорот по кларинет Бруно Брун.

За време на студиите, се вклучил во студентското КУД „Жикица Јовановиќ–
Шпанац” и студентското КУД „Бранко Крсмановиќ” и како изразит кларинетист – 
член на оркестарот на тие друштва, посетил повеке земји во светот и тоа: Велика 
Британија, Италија, Австрија, Швајцарија, Индонезија, Јапонија, Мексико, Коста-
рика, Колумбија и Венецуела. Потоа, во 1964 година се вратил во Битола и како 
професор предавал во новоформираното Средно музичко училиште и тоа клари-
нет, хармоника и фолклор.

Во 1965 година се иселил од Битола и дошол во Торонто, Канада. Брзо се вклу-
чил во изучувањето на англискиот јазик, знаејки дека преку него ќе може да се 
вклучи во општествениот живот на оваа демократска земја. Во Торонто завршил 
два курса со успех и Министерството за просвета на Онтарио го назначува за про-
фесор на инструмантална и вокална музика во Општината Ист Јорк.

Како професор се истакнал во работата и бил ценет од учениците и родите-
лите. Со своите школски оркестри професор Филип Ангелковски учествувал на 
многу фестивали со натпреварувачки карактер во Онтарио, за што има добиено 
повеќе од 25 награди во познатата институција „Киванис музик фестивал”. 

Покрај задолженијата што ги имал во училиштето каде што предавал, проф. 
Ангелковски уште во првите денови од неговото доаѓање во Торонто, се вклучил 
и го дал својот несебичен придонес во работата на МПЦ, „Свети Климент Охрид-
ски”. Така, во 1969 година, заедно со претседателот, професорот Џим Џуглов и 
генералниот секретар, Славе Катин, авторот на овој текст, Филип бил избран за 
прв потпретседател на Црковната управа. Една година подоцна, во јануари 1970 
година бил избран и за претседател на црквата.

Во првите месеци од 1969 година, во просториите на првата македонска пра-
вославна црква „Свети Климент Охридски” во Торонто, професор Филип Ангел-
ковски собрал група момчиња и девојчиња од македонско потекло со намера да 
формираат македонска фолклорна група при црквата. Гледајки ја големата жел-
ба на младите, професорот Ангелковски со радост им ја истакнал потребата од 
еден таков ансамбл, улогата на ансамбалот, а и потребата од истиот во македон-
ска црковна општина.

По формирањето на фолклорната група за уметнички раководител на групата 
бил поставен Ангелковски, улогата за корепетитор и кореограф му биле доделе-
ни на Алек Петличков, додека за претседател бил избран Владе Шуковски, негов 
заменик бил Тами Папагјанис, секретар Елизабета Пиљурева и благајник Дајана 
Ману. Подоцна фолклорната група се именува во КУД „Македонка” во црквата 
„Свети Климент Охридски”.

Во мандатната 1977/1978 година кога доктор Александар Георгиевски бил из-
бран за претседател на црквата „Свети Климент Охридски”, Филип Ангелковски 
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повторно бил избран за прв потпретседател. Во тој период тој како главен и одго-
ворен уредник го издавал Црковниот билтен.

Во почетокот на 1990 година Филип Ангелковски станал и водител на македонска-
та ТВ програма „Македонски мозаик” заедно со продуцентот Бил (Васил) Јанков. На 
крајот на 1992 година тој бил назначен за музички директор и диригент на Црковниот 
хор при МПЦ „Свети Климент Охридски” во Торонто, сега епархиски соборен храм.

Под раководството и диригентската палка на Ангелковски, Црковниот хор ја 
изведувал Божествената литургија на свети Јован Златоуст секој неделен ден 
цели 23 години, со исклучок на летните месеци јули и август. Хорот со успех со-
работувал со девет управи на црквата. Исто така, Црковниот хор има изведено 
повеке народни обработени творби како и композиции од македонски компози-
тори. Има настапено со повеќе свештеници, неколку митрополити и со двајца ар-
хиепископи. Исто така, хорот има настапено пред претседателите на Република 
Македонија, Киро Глигоров и Борис Трајковски, како и пред повеќе амбасадори, 
конзули и многубројни македонски и канадски општественици.

Црковниот хор постигнал видни резултати за време на мандатот на професорот 
Филип Ангелковски. Меѓутоа, од оправдани причини тој се решил да се пензионира 
од хорот почнувајќи од јуни 2015 година. Во период од околу четврт век Ангел-
ковски ја постигнал својата цел, меѓу другото: го доведе Црковниот хор на ниво, 
хорската просторија е снабдена со музички папки за секој хорист со целата црковна 
литургија готова само да се диригира, набавени се музички пултови, столови, уни-
форми и сè што е потребно Црковниот хор за да ја продолжи неговата мисија.

Професор Филип Ангелковски го напушти хорот со жалење, но со надеж да 
може да го слуша и ужива во прекрасното македонско црковно пеење на Божест-
вената литургија на свети Јован Златоуст во МПЦ „Свети Климент Охридски”, а со 
цел да се продолжи неговата посветеност на црковното пеење во Торонто.

Меѓу активностите на професор Филип Ангелковски треба да се истакне дека 
тој бил промотор на поголем број дела на Славе Катин во Торонто. Меѓу другите 
промоции, треба да се одбележи онаа за монографијата за Есма Реџепова-Тео-
досиевска. Имено, на 30 октомври 2016 година, во салата на катедралната Ма-
кедонска православна црква „Свети Климент Охридски” во Торонто, се одржа 
промоција на монографијата „Есма” од авторот Славе Николовски-Катин, кое е 
издание на книгоиздателството „Македонска искра” и Здружението „Кралицата 
Есма и Стево Теодосиевски” од Скопје.

Ова дело кое е посветено на 55-годишното јубилејно дружење со песната на 
Есма беше промовирано во рамките на Литературното друштво „Браќа Милади-
новци”, кое е во состав на црквата „Свети Климент Охридски”. Во присуство на 
голем број македонски иселеници од сите делови на Македонија, овој настан го 
отворија Маја Доневска, претседател на Литературното друштво и Драгица Ди-
мовска, уредник на радио часот „Обединета Македонија“.

Монографијата за Есма Реџепова-Теодосиевска пред присутните ја претста-
вија професор Филип Ангелковски, долгогодишен водител и диригент на Цр-
ковниот хор и Соња Лозановска, естраден уметник и главен уредник на весникот 
„Македонија” од Торонто.

Филип Ангелковски во своето излагање, меѓу другото, истакна дека книгата 
„Есма” од авторот Славе Катин е посветена на доблесниот естраден уметник, ис-
такнат хуманист и докажан донатор Есма Реџепова-Теодосиевска, која, во исто 
време е негов пријател од музиката. 
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ПАУЛ БАЗЕЛ 
ЕДЕН ОД ОСНОВОПОЛОЖНИЦИТЕ НА ЦРКОВНОТО ЖИВЕЕЊЕ

Малкумина од македонските иселеници во Торонто не го познаваа Паул Базел 
(Paul Bassil) (Тупурковски). Тој беше истакнат македонски иселеник од егејскиот 
дел на Македонија, успешен бизнисмен во ресторанската дејност, дружељубив, 
ведар по дух, влијателен во канадското општество и, се разбира, со чиста маке-
донска душа. Без сомнение, се вбројува меѓу еден од основоположниците на Ма-
кедонската православна црква „Свети Климент Охридски“, прв нејзин потпретсе-
дател, повеќе години член на Управата, значаен донатор и виден претставник на 
македонската заедница.

Со Павле и неговата сопруга Зорка сме имале безброј пријатни средби и раз-
мена на мислења. Меѓутоа, последната наша средба ја искористивме за разговор 
со нив за минатотото во Беломорието, за почетоците во Канада, за сегашноста и 
за иднината на македонската заедница во метрополата Торонто.

Средбата беше срдечна, пријателска и другарска меѓу двајца познати и прија-
тели од пред повеќе од триесеттинa години. Разговаравме за прашањата и про-
блемите сврзани со Македонија, со македонскиот народ и воопшто за македон-
ското иселеништво, кое во последните децении бележи видни резултати во биз-
нисот, културното и општественото живеење во новите средини.

Павле Базел бил роден на 10 јули 1908 година во селото Ошчима, Леринско, 
во егејскиот дел на Македонија. Неговиот татко Васил, по кого е крстен неговиот 
внук Васил Тупурковски-Циле, го убиле османлиите уште како млад, затоа него-
вата мајка Султана била принудена да се грижи за своите деца, најстариот Спиро, 
малечкиот Мичо и сестрите Велика, Сандра, Елена и Илинка. Неговата мајка Сул-
тана ја имала сличната судбина како и нејзиниот сопруг Васил и таа била убиена, 
ама од германските војници во текот на Втората светска војна.

Паул Базел останал во родното место до 1930 година, кога поради настанатата 
општествено-политичка ситуација на тој дел од распарчена Македонија, заминал 
кај својот брат Спиро во Торонто. Таму го започнал својот нов живот, во нови ус-
лови и ги поставил темелите на семејната светла иднина.

Паул Базел се занимавал со ресторански и со прехранбен бизнис во текот на 
целиот негов живот. Така, уште во почетокот се вработил кај некој негов роднина 
во централното градско подрачје на Торонто. Меѓутоа, во 1937 година, со позајме-
ни пари од свои блиски отворил свој ресторан. Тогаш, како партнер со неговиот 
брат Спиро Базел и роднината Питер Аргирис го отворил „Ресторанот на Базел“ 
(Bassil’s Restaurant) на улиците Блур и Батрст. Угостителскиот објект бил лоциран 
во градското подрачје на метрополата Торонто и претставувал еден од најпосете-
ните ресторани во период од петнаесетина години.

А кога по Втората светска војна повторно била отворена познатата манифе-
стација. „Канадска национална изложба“ (Canadian National Exhibition), во непо-
средна близина Паул држел еден вид ресторан од каде  биле  послужувани речи-
си  5.000 луѓе во денот.

Потоа, во 1952 година отворил нов ресторан под име  „Ранч куќата на Паул“, 
која работела 24 часа и се наоѓала на улиците Блур и Шербурн. Подоцна во таа 
ранч куќа се случил пожар. Затоа, во 1965 година, Паул ја отворил познатата та-
верна „Стара Шпанија“ која ја држел сè до неговото пензионирање.
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Меѓутоа, пензионирањето на Павле и Зорка не бил најсветлиот момент. Затоа 
во 1982 година со негова поддршка Зорка ја отворила бурекчилницата „Baba’s 
Deli“ на патот Кенеди и Елзмир во Скарборо, со цел да бидат ангажирани како 
пензионери. Таа бурекчилница била многу популарна по тоа што во неа на големо 
се продавало македонски бурек.

Кога се пишува за Паул Базел треба да се нагласи дека тој биле основач на 
„Канадската ресторан асоцијација“, а со тоа во 1965 година бил делегиран во 
„Toronto Emergency Measures Association“; бил еден од основачите на „St. Alban’s 
Boys Club“, член на  „Тhe Masonic Order“ еден од основачите на Македонската пра-
вославна црква „Свети Климент Охридски“ и нејзин прв потпретседател. За него-
вите заслуги како член на Канадско-македонската заедница македонската влада 
му додели златен медал.

Исто така, тој бил еден од најактивните членови на Спомагателното друштво 
„Ошчима“,  кое било основано во 1905 година и е едно од најстарите друштва, 
организирани од Маке дон ци те од Егејска Македонија во Канада. Како основна 
причина за формирањето на ова друштво во тоа време, била заемната помош на 
своите членови, посебно прифаќањето на новите доселеници од селото.

Друштвото „Ошчима“ во минатото, па и сè до денешно време, било и е тесно 
повр зано со жителите кои останале да живеат во селото, а посебно на оние кои 
во меѓувоениот период и по Граѓанската војна во Грција, кога селото ги претрпело 
најголемите несреќи. Тоа развило и издавачка дејност, во чии рамки била от печа-
тена и монографијата за селото, како и телефонскиот именик во кој се по  местени 
телефонските броеви и адресите на сите жители од Ошчима, без оглед на сегаш-
ното место на живеење.

Овој доблесен патриот и честит Канаѓанец од македонско потекло (особено 
неговиот брат Спиро) во времето пред и по Втората светска војна духовно при-
паѓаше на прогресивната група Македонци кои се бореле за самостојни маке-
донски организации и црковни општини. Така, тој бил член на Канадско-македон-
скиот центар, на Клубот на пензионерите. Таму, во Канадско-македонскиот дом, 
Македонците пензионери се чувствуваат пријатно, зборуваат македонски, слуша-
ат македонска музика, читаат наши и англиски весници и се приспособуваат на 
тамошните услови, каде што, веројатно, повеќето од нив ќе го одберат и вечниот 
дом. Затоа Павле постојано велеше дека животот им е добар на пензионероте во 
Канада, во нивната втора татковина, на која ñ благодарат, што особено за оние од 
Беломорска Македонија, кои не ги уживале основните човечки права во родната 
земја, тука им се дадени сите услови и се рамноправни со другите нации.

Паул Базел почина на 28 јануари 1991 година во Торонто. Тој со сопругата Зо-
рка имаа три деца и тоа: ќерките Стар и Тања и на синот Марк.

Неговата сопруга Зорка Базел (Погончеф), пак, е родена на 5 декември 1921 
година во Софија, Бугарија од татко Јанко и мајка Султана родени во селото 
Загоричани, Костурско. Нејзините родители имале дуќан во Истанбул, меѓутоа, 
во текот на Балканските војни тие биле протерани во Бугарија. Потоа, во 1919 
година нејзиниот татко заминал за Канада, а во 1924 година целото семејство се 
преселило во Канада, во градот Нијагара. Во новата средина Зорка го завршила 
образованието од петгодишна академска програма и специјална бизнис- про-
грама. Таа била една од понапредните младинки, несекојдневно за доселени-
ците, која и се занимавала со спорт и била член на Одбојкарската женска екипа 
на Онтарио. 
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Се омажила за Паул Базел во 1942 година, кога и се преселила во Торонто. Во 
новата средина како партнер на Паул, со широки визии и познавање, таа била 
десната рака во бизнисот.

Во исто време била една од најактивните Македонки во заедницата. Меѓу 
другото, Зорка била благајник на Одборот за помош на поплавените во Скопје 
пред земјотресот, како и на Комитетот за помош на Македонија по земјотресот 
во Скопје во 1963 година. За нејзините заслуги, заедно со сопругот Паул добила 
неколку признанија. 

Зорка Базел волонтерски работела во „Канадскиот мултикултурен консулта-
тивен одбор“, а била член и на „Тhe Folk Arts Council of Metropolitan Toronto“ и на 
„Тhe Liberal Women’s Commission“, а од 1991 година е активна во „Канадско-маке-
донското историско друштво“ од Торонто.

Паул и Зорка Базел беа едни од најактивните во времето кога се формираше 
Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“ во Торонто. Во тој 
период македонското црковно прашање и формирањето на Македонската пра-
вославна црква беше  предмет  и  цел на дискусии, полемики, расправии, па и на-
пади на црковни те институции на соседните земји и пошироко, коишто настојуваа 
да го спречат и одол жат нејзиното влегување во семејството на рамноправните 
црковни организации во пра вославието во демократска Канада. Притоа, се чинеа 
обиди да се оспорат и историските канонски темели на целокупниот живот на Ма-
кедонската православна црква.  

Во притисоците, изолаци ја та и негирањето на Македонската православна 
црква и на нејзиното легитимно постоење, беа ангажирани голем дел од пропа-
гандната и медиска машинерија, која имаше за цел да ги искривува и премолчу ва 
историските факти од минатото и од сегашноста, а тоа се правеше со намера да 
се до ве дат во прашање основните обележја на православниот македонски народ, 
неговиот црко вен организам и неговата вистина, како народ кој постои со векови, 
го чува право славието да има самостојна, суверена и независна држава – Репуб-
лика Македонија.

Исто така, одредени кругови и поединци на православните цркви на соседните 
зем ји, како да го заборавиле и сопствениот пат на стекнување на самостојност и 
право на своја православна народна црква. Се премолчува осумвековното посто-
ење на Ох рид ската архиепископија чие основно јадро, од нејзиното формирање 
до нејзиното не законско укинување, ги претставувало христијаните од сите дело-
ви на Македонија. 

Меѓутоа, силната желба, љубов и почит кон родната Македонија и Црква, на 
Паул и Зорка помогнаа да се добие дозвола за изградба на македонска црква. 
Имено, брачната двојка Базел, како и неговиот брат Спиро имаа влијание во 
власта на провинцијата Онтарио и во градот Торонто како заслужни Канаѓани од 
македонско потекло што беше искористено да се добие дозвола за изградба на 
Македонска православна црква.

Инаку, денес по нивна заслуга црквата „Свети Климент Охридски“ е стожер 
на најголемиот број активности што Македонците ги развиваат во Торонто и по-
широко и претставува мотив повеќе, за изразување на љубовта и почитта кон 
родната земја Македонија. Овој црковно- национален дом е најголем центар на 
раселените од сите делови на Македонија. Тоа е место на другарување на Маке-
донците од седум до седумдесет и седумгодишна возраст. Со други зборови, таа 
е македонски центар за поколенијата.
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ЏОН БИТОВ 
И НЕГОВАТА БИЗНИС-ИМПЕРИЈА ВО КАНАДА

Џон (Лазо) Битов беше истакнат канадски бизнисмен со македонско потекло, ро-
ден во Торонто, а неговите корени беа од селото Габреш, Костурско. Тој беше голем 
македонски родољуб и филантроп, кој ги сакаше и Канада и Македонија и со збо-
рови и со дела. Џон беше добитник на највисокото граѓанско признание на Канада 
„Канадски орден”, а во Македонија беше одликуван со орденот „8 Септември”.

Неговата силна волја, знаење и умеење, направила од него успешен бизнис-
мен. Џон започнал со работа како помошник на татко му, кој имал мала месарница 
во централниот дел на Торонто. Во 1949 година, на возраст од 21 година го отво-
рил својот прв ресторан на „Авењу роуд” кој прераснал во синџир на ресторани 
и сето тоа понатаму довело до уште поуспешни претприемачки потфати, вклучу-
вајќи го и создавањето на најголемата компанија за храна и кетеринг во Канада 
која ги опслужувала најголемите стадиони, болници и аеродроми. 

Затоа е забележано дека Џон Битов Постариот, бидејќи има син по име Џон 
Битов Јуниор, беше еден од најуспешните бизнисмени со македонско потекло не 
само во Канада туку и во САД и пошироко во целиот свет.

Инаку, Џон Битов е роден во источниот дел на Торонто во 1928 година. Татко 
му Никола и мајка му Вана се доселиле во Канада во 1919 од селото Габреш, Кос-
турско, во Егејска Македонија. Неговите родители кои биле познати и признати 
во македонската колонија му обезбедиле да има среќно детство и да се школува 
во демократска Канада. 

Меѓутоа, растењето во семејство кое ги носело трагите од прогонството и го-
лем број страдања, развива во Џон Битов чувство на патриотство за Македонија 
и длабока љубов за македонскиот народ. Оваа љубов станала движечка сила која 
го натерала Џон да го посвети својот живот на канадското општество и неговите 
верувања беа да помогне и на Македонија и Македонците ширум светот.

Битов, уште како млад човек покажувал мошне голема енергија и ентузија-
зам, што го мотивирале низ животот. Тој бил вклучен во многу активности во ка-
надското општество во организирање на спортски клубови и собирање парични 
средства за различни центри. Како и многу други канадски момчиња, Џон бил 
пасиониран играч на хокеј, бил врвен спортист и играл во многу градски и феде-
рални тимови во хокеј, бејзбол и фудбал.

Инаку семејството Битов припаѓало на постарата генерација во Канада и не-
мајќи македонски православни цркви семејно ги помагале и биле членови и повр-
зани со МПО (Македонска патриотска организација) и со Бугарско-македонската 
православна црква „Свети Кирил и Методи” во која Џон се регистрирал со Доца, 
како и во црквата „Света Тројца” во Торонто во која биле активни неговите роди-
тели и семејството. Џон и неговите родители донирале средства за МПО и за црк-
вите кои, за жал, биле под јурисдикција на Бугарската православна црква, а биле 
изградени со средства на Македонци, особено од егејскиот дел на Македонија.

Инаку, и денес Македонска патриотска организација е активна, особено во Со-
единетите Американски Држави. Меѓутоа, односот на новите генерации е изме-
нет и тие гледаат со симпатии кон демократска и самостојна Република Македо-
нија, за разлика од нивните заведени родители од бугарската пропаганда. 
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Џон Битов во 1949 година се оженил со неговата американско-македонска со-
пруга Доца и останале да живеат заедно 67 години сè до неговата смрт. Брачната 
двојка Битови го основала „Канадско-македонскиот центар”, – Старечки дом, во 
1978 година. Тоа е пензионерски дом за повеќе од 100 Канаѓани, особено со маке-
донско потекло. Оваа институција ја организира една од најстарите македонски 
манифестации во Канада – „Македонскиот голф турнир”, кој првпат се одржал во 
1942 година.

Во еден разговор во Флорида, Џон Битов го информирал авторот на овие ре-
дови, Славе Катин дека тој и неговата сопруга биле длабоко погодени од судби-
ната на „децата бегалци” од крајот на Втората светска војна. Двајцата имаа род-
нини помеѓу 30-те илјади македонски деца кои беа прогонети од Македонија во 
земјите на источно-европскиот блок, за да ја избегнат смртта и малтретирањето 
во нивната родна земји Беломорска Македонија.

Бизнисот е чуден космос, велат деловните луѓе. Тоа е случајот со Џон Битов, 
кој во 60-тите години на минатиот век, ги проширил своите интереси на бизнисот 
со опрема за хотели. Преку неговата фирма развил финансирање и во повеќе 
случаи опремил голем број ресторани на пошироката територија на Торонто и 
низ Канада. Потоа Џон направил бум во клубовите организирајќи вечера што му 
овозможило да поседува 32 ресторана.

На почетокот на 80-тите години на минатиот век Џон Битов бил вклучен во 
истражувањата и развојот на резервите за нафта и гас во јужен Тексас. Во 1983 
година, пак, тој и неговите деца ја основале компанијата „Јорк сити квалити фудс” 
(York City Quality Foods) која ги доби тендерите за концесија за снабдување со 
храна и пијалаци на меѓународниот аеродром „Пирсон” во Торонто. И денес оваа 
корпорација ги контролира концесиите на сите три терминали.

Еден од најгенијалните потези на Битов било формирањето на „Сити дом кор-
порацијата” што ја формирал во 1986 година, преку која ги доби правата за про-
дажба во тогаш новиот „Скај дом” (Scy Dom). Во 1987 година, пак, се соединиле 
сите негови корпорации во „Битов корпореишн”.

Потоа се редеа многу корпорации кои беа под контрола на Џон Битов, голе-
мите спортски настани во Канада беа снабдувани со храна од неговите корпо-
рации. Такви беа националните тениски шампионати и други спортски настани. 
Притоа, семејството Битов и хокеарската ѕвезда Вејн Грецки формираа партнер-
ство во 1992/93 година, отворајќи го ресторанот „Вејн Грецки” (“Wayne Gretzky’s 
Restaurant”).

Со осамостојувањето на Република Македонија, Џон Битов, упорно работеше 
за поддршка на развојот и за напредокот на државата како независна, суверена 
и демократска држава, како и за нејзина меѓународна афирмација, особено во 
односите со пријателска Канада. Затоа, кога се прославуваа 20 години од неза-
висноста, Џон Битов беше одликуван од претседателот на Република Македонија 
д-р Ѓорѓе Иванов со орденот „8 Септември”.

Посебно треба да се нагласи дека во 1991 година Џон Битов ја организираше 
и ја поддржа финансиски меѓународната кампања за признавање на Република 
Македонија како независна држава од страна на водечките светски сили. Тој се 
гордееше со тоа што Македонија ја стекна својата независност по мирен пат.

Бизнисменот Битов ја зачна идејата дека во дијаспората на Македонците тре-
ба да има организација што ќе ја водат професионалци, која ќе работи во полза 
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на економскиот развој на Македонија. Ова резултираше со основањето на „Маке-
донија 2025” од страна на неговиот син Џон И. Битов (Помладиот), Мајк Зафиров-
ски и други видни членови на дијаспората. Организацијата прерасна во најважен 
состав на македонски професионаци од целиот свет кои помагаат Македонија да 
се подобрува и да напредува на економски план. Џон Битов со гордост ја испол-
нуваше улогата на почесен член на „Македонија 2025”.

Во 1993 година, империјата Битов даде придонес во развојот на професионал-
ниот спорт во Торонто. Имено „Битов инкорпореишн” како партнер на „Стандард 
бродкастинг” (Standard Broadcasting”) и „Шкошија банката” (Scotiabank) ги добија 
правата за организирање натпревари на НБА лигата во кошарка. Потоа, оваа кор-
порација формира концепт за јавните сервиси за храна. Концептот им овозможи 
на болниците, без кујна да бидат „корисници”, добивајќи храна за пациентите и 
персоналот. Ваквиот бизнис Битов го прошири и во железничкиот сообраќај во 
Торонто.

Џон Битов почина на 31 јули 2015 година. По тој повод претседателот на Ре-
публика Македонија Ѓорѓе Иванов упати писмо со сочувство до Џон И. Битов 
Помладиот, по повод смртта на канадскиот стопанственик со македонско по-
текло, во која, меѓу другото се вели: Џон Битов беше голем македонски родољуб 
и филантроп, кој ја сакаше Македонија и со зборови и со дела. Тој даде пример 
за тоа како треба да се промовира вистината за Македонија и како треба да се 
негуваат македонското име, идентитет и вредности.”.

Џон (Лазо) Битов не беше само искусен канадски бизнисмен, туку и филан-
троп, чијашто добротворна работа вклучи формирање на добротворната органи-
зација наречена „Про екшн” („Pro Action”), која е посветена на помагање на мла-
ди кои се во опасност, во партнерство со Метрополитен полицијата во Торонто. 
Соработката на Битов со Општата болница во Торонто и Универзитетот Јорк по-
могна да се отвори „Доца Битов велнес центар”, (“Dotsa Bitove Wellness Centre), 
објект за дневен престој за лица со Алцхајмерова болест. За него тоа беше потег 
од љубов, во чест на неговата сопруга која боледува од оваа болест.

Инаку, Џон Битов беше почитуван член и припаѓаше на голем број бизнис, 
хуманитарни и разни други организации во Канада, Соединетите Американски 
Држави и голем број други земји ширум светот од кои има добиено голем број 
награди и признанија за неговиот голем придонес.. 

Денес делата на Битов се продолжени преку посветената работа на неговите 
пет деца: Вона, Ник, Том, Џон и Јордан и 16 внуци на кои им ја пренесе желбата 
дека културата и традицијата на македонскиот народ живеат засекогаш.

Во неговиот бурен живот и деловност, сепак, остана неговиот сон од детство-
то дека еден ден повторно ќе постои земја која ќе се вика Македонија, земјата 
на неговите предци од Беломорска Македонија. Затоа, придонесите кон ова дос-
тигнување и помошта за Македонија и за Македонците во Канада и САД се него-
вото наследство за генерациите за кои бизнисменот Џон (Лазо) Битов и неговата 
бизнис-империја ќе бидат запаметени.

Во една од неговите најпознати изјави, Џон Битов рече дека неговата визија 
за Македонија е сите Македонци ширум светот да се сакаат и почитуваат меѓу-
себно. Тој почина далеку од Македонија, но длабоко во срцето ја носеше дедов-
ската земја.
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ГЕОРГИ (ЏОРЏ) БРАНОВ 
АКТИВИСТ НА ЦРКОВНОТО ЖИВЕЕЊЕ ВО КЕМБРИЏ

Докторот по ветеринарни науки Георги (Џорџ) Бранов потекнува од село Буф, 
Леринско, Егејска Македонија. Тој е роден на 13 јуни 1944 година во виорот на 
Втората светска војна, кога грчките власти ги прогонувале Македонците од свои-
те корени во Егејска Македонија.

Инаку, Егејска Македонија опфаќа голем дел од Долна Македонија. Од вкупна-
та површина на Македонија, егејскиот дел на Македонија зафаќа 34,153 киломе-
три квадратни, половина од цела Македонија. На север се граничи со Вардарска и 
Пиринска Македонија, каде што се денешните граници на Грција спрема север, на 
запад се граничи со Албанија и Епир, од кои ја делат планините Иван и Пинд. На 
југ границата достига до Тесалија, од која се разделува со планините Камвунија, 
Пиерија и Олимп заплисната од Егејското Море, а на исток до реката Места. 

Националниот состав на населението во егејскиот дел има 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 власт биле и сè уште се подложени на асимилација и при-
силна емиграција, со единствена цел да се измени етничкиот состав на Македонија. 

Меѓутоа, Македонците не само што постоеле, постојат, туку и ќе постојат, 
зашто не е лесно да се искорени еден народ таму каде што живеел со векови и 
покрај насилството и денационализацијата.        

Таков е случајот со Георги Бранов кој е роден во село Буф, Леринско, Егејска 
Македонија. Како и голем број македонски семејства,за време на граѓанската војна 
неговата фамилија се преселила во Битола, во Република Македонија. Таму Бранов 
го започнал своето образование и таму му се отвориле патиштата кон иднината.

По завршувањето на основното училиште се запишал во Средното ветери-
нарно училиште во Битола, каде му се родила љубовта кон таа интересна наука. 
Потоа, по завршувањето на средното училиште се запишал на Ветеринарниот 
факултет на Универзитетот во Белград каде што и дипломирал во 1969 година.

Судбината на Георги Бранов е слична или иста како на голем број деца проте-
рани од Егејска Македонија. Тој како факултетски образован човек истата година 
се преселил во Канада, каде по извесен период започнал да работи на својата 
струка. Во Кичинер, во провинцијата Онтарио среќно се оженил со Десанка со 
којашто имаат два сина и една ќерка кои им подарија 6 внучиња.

По две години престој во Канада, во 1971 година успешно го положил Држав-
ниот ветеринарен испит и добил канадска лиценца за ветеринар. Истата година 
се вработил во Федералната инспекција за месо како федерален  ветеринарен 
инспектор. Исто така, тој беше назначен како ветеринарен научник за патологија 
на домашните животни кои се користат во исхраната кај луѓето.

Во својата дејност како ветеринар се усовршувал и се служел со голем број 
стручна и научна литература. Тоа му овозможило да започне да пишува стручна 
литература. Така, за време на неговото работење во Агенцијата за храна, ја издал 
книгата „Атлас за патологија кај говедата“ (Clour Pathologytlas of Beef Inspection) 
кој се употребува како прирачник во секојдневната практика.

Исто така, тој е автор на „Прирачник“ за ветеринарните инспектори кои ра-
ботат во кланичката инспекција за месо од говеда, свињи, овци, елени и северни 
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елени (Inspection Procedures Manual for Beef, Hog, Sheep, Deer and Elk); Прирачник 
за живина, инспекциски процедури - кокошки, мисирки, препелици и други птици, 
(Inspection Procedures Manual for Poultry – chickens, turkeys, silkies, quail, emu).

Џорџ Бранов живееше во градот Кембриџ цели педесет години. Оваа пријатна 
населба го добила името по стариот универзитетски град во Англија. Овој град 
се протега по должината на бреговите на реката Гранд во југозападниот дел на 
провинцијата Онтарио. На градот природата му подарила убавини и богатства, па 
оттука и тој е една од побогатите градски населби во Канада. Во минатото Кем-
бриџ и околните места биле домот на северноамериканските Индијанци многу 
долг период, каде што тие со векови се занимавале со лов и риболов. Првата 
населба во регионот во сегашната Општина Ватерло била „Кембриџ Милс“, која 
е основана пред повеќе од 200 години. Подоцна, голем број села и населби се 
развиле во околината на Кембриџ. Затоа, во повеќе делови на градот има инте-
ресна архитектура која е од времето на XIX век, што го прави Кембриџ место за 
живеење и работа.

Уште со доаѓањето во новата демократска канадска средина, Бранов започнал 
со своите активности меѓу Македонците во Кичинер и пошироко. Со тоа тој сакал 
да докаже дека никогаш не ја заборавил својата прва татковина Македонија, која 
цел живот ја носел во своето срце. Како резултат на неговото вклучување и актив-
ностите во македонските организации во Канада, во 1989 година го организирал 
Првото македонско друштво во градот Кембриџ, во кое се приклучиле голем број 
македонски фамилии од сите делови на Македонија кои живеат на тие простори.

Во Кембриџ, пак, живеат околу сто и дваесетина илјади жители, од кои пого-
лемиот дел се од англосаксонско, а потоа и од германско и шпанско говорно под-
рачје. Тој е индустриски град, со развиена лесна индустрија и земјоделство. Кем-
бриџ, заедно со градовите Кичинер, Ватерло и Гуелф е град на бројни паркови и 
зелени површини. Ватерло, пак, е еден од најголемите и најзначајните универзи-
тетски центри во Онтарио, каде многу од студентите се од македонско потекло, 
а голем број се стекнале со факултетско образование токму во Ватерло. Во тие 
неколку градови свиле гнезно повеќе од илјада македонски доселеници од Ма-
кедонија, претежно од Леринско, Костурско, Битолско, Воденско, Скопско, Велес, 
Струмица и од други места на етничка Македонија.

Во минатото, македонските семејства од Кембриџ за да ги задоволат своите 
верски потреби на својот мајчин македонски јазик, патувале стотици киломе-
три до македонските православни цркви „Свети Наум Охридски“ во Хамилтон и 
„Свети Климент Охридски“ во Торонто. Затоа, се појавила желбата за своја црква, 
особено кај семејствата од Егејска Македонија, врз кои се вршело силно грчко 
влијание и пропаганда. 

Така, на 28 јули 1987 година, група Македонци, на чело со Георги (Џорџ) Бра-
нов се собрале и одлучиле да формираат македонски клуб. Целта на новофор-
мираната асоцијација била да прерасне во место за средби на Македонците од 
сите делови на Македонија, кои живеат во Кембриџ, Кичинер, Ватерло, и Гуелф, а 
потоа да се формира македонски православен духовен национален дом.

Благодарение на демократските процеси во Канада, за формирањето на ова 
македонско здружение му беше даден заслужен простор во медиумите во Кем-
бриџ. Тоа предизвика интерес кај голем број Македонци, кои станаа членови на 
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македонското здружение. Здружението ги поттикна македонските доселеници да 
започнат со свои активности на национално, културно и духовно поле. Меѓу дру-
гото Македонците кои живеат во овие неколку градови започнаа да учествуваат 
на традиционалниот мултикултурен фестивал во Кичинер, каде го прикажуваа 
нивниот изворен македонски фолклор со свои национални карактеристики. Така, 
и традиционалната македонска музика, песни и ора, во придружба на македонска 
музика беа претставени пред канадските посетители.

Во почетокот на 1994 година тие ги започнаа преговорите за купување на една 
зграда на Копската православна црква во Кембриџ. На 15 август истата година, 
црквата беше купена и адаптирана во македонски православен храм. Инаку, овој 
црковен комплекс се состои од црковен храм, крстилница, сала за помали црков-
ни обреди, сала за прослави, административни простории, библиотека, соба за 
потребите на свештеникот и паркинг.

Новата македонска православна црква го доби името на мајката Божја „Све-
та Мала Богородица“. Потоа доби одобрување од Светиот архијерејски синод на 
Македонската православна црква во Македонија и се приклучи кон семејството 
на македонските цркви во Канада. За кусо време црквата беше подготвена да им 
служи на македонските иселеници. Така, првата богослужба на македонски јазик 
се одржа на денот Мала Богородица, на 21 септември 1994 година од страна на 
архиепископот охридски и македонски, поглаварот на МПЦ господин господин 
Михаил и митрополитот Кирил. Во исто време, архиепископот Михаил, митропо-
литот Кирил и авторот на овие редови, како гостин од Македонија, се сретнаа со 
голема група иселеници од македонско потекло кои живеат во Кембриџ и окол-
ните градови. Оваа средба остави длабок впечаток кај сите присутни кои беа ох-
рабрени за да преземат поголеми активности на духовно и национално поле.

Благодарение на бројните донации, особено на управата на „Свети Климент 
Охридски“ во Торонто, како и другите македонски православни цркви во Канада 
и САД, многу скоро беа собрани доволно средства за да се исплати црквата. По-
доцна, во април 1995 година, македонскиот свештеник Гоце Деспотовски прис-
тигна во нивната заедница. Со доаѓањето на свештеникот, заедно со управите и 
бројни членови се зголемија активностите во рамките на црквата. Во почетокот 
женската секција, а подоцна и фолклорната група, одигра значајна улога во зго-
лемувањето, продлабочувањето и збогатувањето на активностите. Тие организи-
раа игранки, вечери и други активности.

Еден од најзначајните датуми за МПЦ „Света Мала Богородица“ беше 21 сеп-
тември 1996 година, кога црквата беше осветена. Овој чин, кој имаше црковен и 
национален карактер, го изврши поглаварот на МПЦ, архиепископот охридски и 
македонски, господин господин Михаил, во сослужение на бројни свештеници, а 
во присуство на повеќе од 2.000 македонски иселеници и нивни пријатели, кои се 
собраа на осветувањето кога беа поставени темелите на иднината на духовното 
живеење на Македонците во Кембриџ и околните градови.

Денес, МПЦ „Света Мала Богородица“ е место на духовен мир за Македонците 
во Кембрич, Кичинер, Ватерло и Гуолф. Тоа е место за средби на младите и ста-
рите македонски генераци и место каде тие можат да ги продолжат да ги негува-
ат македонските обичаи, традиции и љубов кон својот мајчин македонски јазик и 
својата земја Македонија.
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СЛАВЕ ГРПЧЕВ – ЈАНКУЛОВСКИ 
ПРЕРАСКАЖУВАЧ НА НАРОДНОТО ТВОРЕШТВО

Една од езерските населби во Преспа е, секако, селото Наколец. Тоа е дел од 
Долна Преспа и е сместено на источниот брег на Преспанското Езеро. Наколец 
се наоѓа на неколку километри од границата на македонската земја, на запад од 
Љубојно и на север од Долно Дупени, на надморска височина како и Езерото, од 
околу 850 метри. Тоа е типично езерско, преспанско село. 

Името го добило по тоа што во минатото, кога нивото на водата на Преспан-
ското Езеро рапидно се зголемила, селото било изградено на колци, затоа чес-
то се вели дека Наколец била вечна наколна рибарска населба. Иако жителите 
немале можност да ја видат населбата на колци над вода, се сеќаваат дека до 
пред триесеттина години езерската македонска православна црква „Свети Ни-
кола“ се наоѓала во вода. Од ѕидот на црквата се скокало во вода. Затоа до денес 
остана прераскажувањето, дека Наколец во минатото било македонска Венеција. 
Подолг период плажите вдолж брегот на Преспанското Езеро кај Наколец биле 
едни од најпесокливите и најатрактивните и претставувале собиралиште на број-
ни капачи од Преспа и пошироко. 

Ова го кажуваат преданијата,  а денес селото е оддалечено од езерото, каде 
пораснала корија од дрвја и трски.  Во него, живеат Македонци, Албанци и Роми. 
Жителите во ова населено место отсекогаш биле пример за добар соживот, би-
дејќи тие заедно оделе и на свадби, и на погреби, и на риби, и на ниви и заедно 
делеле и добро и зло.

Во Наколец е роден Славе Грпчев–Јанкуловски, за кого се велеше дека е вљу-
беник во Преспа и е голем прераскажувач на македонското народно творештво, 
особено она од Преспа, кое тој со години го пренесуваше меѓу македонските до-
селеници во Торонто.

Славе Грпчев–Јанкуловски е роден во 1934 година во Наколец. Завршил чети-
ри одделенија основно училиште во родното село Наколец, но немал услови да го 
продолжи своето образование. Тој потекнува од старо македонско семејство кое 
се занимавало со земјоделство и риболов.

Судбината и тешките услови за живот го натерале да создаде ново животно 
гнездо во Канада. Така, во 1969 година, заедно со сопругата Олга, синот Јове и 
ќерката Валентина се преселиле во  Торонто.

Славе Грпчев–Јанкуловски, бил познат во Торонто по својата бизнис-компа-
нија за градежни работи, специјалност огради. Меѓутоа, тој беше познат меѓу Ма-
кедонците во Торонто и пошироко како добар раскажувач на народни умотворби 
кои ги паметел уште од дете. Исто така, тој бил познат како хуманист и добротвор 
во македонската комуна. 

Инаку, неговото родно село Наколец е оддалечено околу триесеттина  кило-
метри од Ресен. Тоа е интересна населба, распространета до брегот на Преспан-
ското 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 одделение, 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 македон-
ските градови, значително се намалил бројот на жителите.
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Славе Грпчев-Јанкуловски го раскажуваше преданието дека селото трипати 
било преместувано додека не ја заземало денешната местоположба што се по-
тврдува со следниве факти. Кога езерото било повлечено слично на денешната 
положба, населбата постоела на околу 300 метри поблиску, кон езерото од де-
нешната местоположба. Тоа се потврдува со откриените остатоци по опаѓањето 
на нивото на водата, што следи во периодот од 1987 година до денес, со тенден-
ција на натамошно повлекување. Притоа, покрај темелите на езерската црква 
„Свети Никола“, која била преместувана кон крајбрежјето и остатоците од живе-
алиштата, беа откриени два бунара: едниот соѕидан со камен, другиот плетен со 
фоини прачки, како и многу керамички предмети. Но, најинтересно е тоа што по-
влеченото Преспанско 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“, лоцира-
на 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 
езерската црква „Свети Никола“, подигната на самиот брег на Преспанското Езе-
ро, изградена во 1921 година на стари темели. 

Во Наколец постои џамија, која, веројатно, била изградена во XIX век, ренови-
рана е во 1995 година, а во неа постојат гробишта ,чии гробови се напишани со 
арапско писмо. Таа им служи на муслиманите во селото. Исто така, во Наколец 
има и теќе, кое е реновирано во 2003 година, и е лоцирано на самиот влез во се-
лото. И покрај тоа што сите верници од муслиманска вероисповед во селото одат 
во џамијата, постоењето на теќето укажува на постоење на муслиманска дервиш-
ка секта – бектеши во овој дел на Преспа.

Според зборовите на Славе Грпчев–Јанкуловски, со своја прва училишна згра-
да 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, кои живеат на балканските простори, во Канада, Соединети-
те Американски Држави и Австралија.

Така од Наколец води потекло професор д-р Ибраим Камбери, кој е прв док-
тор на науки од албанското малцинство во Преспа. Тој магистрирал и докторирал 
во Белград, а потоа заминал за Соединетите Американски Држави каде бил про-
фесор на универзитетите во Бостон и Лос Анџелес. И  брат му Бедри Камбери е 
доктор на науки кој објавил трудови и учебници за средно образование од облас-
та на хемијата.

Од областа на литературата академик Ристо Василевски кој е роден во Нако-
лец, а кој живее во Србија има посебно место. Тој е познат и признат поет, есе-
ист, критичар, антолог, преведувач и издавач. Академик Ристо Василевски има 
објавено петнаесетина книги поезија на македонски и српски јазик, а некои се во 
повеќе изданија. 

Во Наколец е роден и авторот на овој текст, Славе Николовски-Катин, по татко 
Ристо Барџевски (Николовски), кој живееше и почина во Бразил. Катин е израснат 
во Љубојно, од каде му се корените по мајка му Сандра Грежловска, а прекарот 
„Катин“ го добива по баба му Ката Грпчевска  родена во Наколец. 

Исто така, од Наколец и од Бистрица му се далечните корени на академикот 
д-р Владо Камбовски, претседател на Македонската академија на науките и 
уметностите во Скопје.
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Затоа со право се вели дека ова село во Долна Преспа, на брегот на Преспан-
ското Езеро е место на бројни интелектуалци, село на рибите, јаболката и на жи-
веењето на Македонците, Албанците и Ромите на тие езерски простори.

Славе Грпчев–Јанкуловски е автор на публикацијата, „Македонски народни 
приказни од брегот на Преспанското Езеро раскажани од Славе Јанкуловски-Грп-
чевски“, што ја подготвил д-р Танас Вражиновски. Таа е значајна публикација за 
Наколец и Преспа која е издадена и промовирана во Торонто, 1995 година. Таа 
содржи 200 страници на кои се претставени вистини за селото Наколец и Преспа.

Славе, беше одличен раскажувач и човек кој беше вљубен во народното тво-
рештво, особено од преспанскиот крај. Тој е автор на книгите: „Македонски на-
родни приказни од брегот на Преспанското Езеро“ (1999), „Стари македонски на-
родни песни“ (2004) и „Сонувалки и позлатени народни прикаски“ (2004).  Сите 
тие се изданија на „Македонска искра“, а издавач и уредник е авторот на овие 
редови, Славе Катин, кој е во роднински врски со семејството Грпчевски.

Така, во поговорот на делото „Македонски народни приказни од брегот на 
Преспанското Езеро“, меѓу другото, се вели дека публикацијата претставува 
значаен прилог и придонес во собирањето, зачувувањето и афирмирањето на 
македонското народно творештво. Таа, всушност, претставува скромно дело на 
еден македонски иселеник во Канада, кој ја напуштил татковината, а го заробила 
носталгијата. Авторот вложи огромен труд, напор, време и средства, а со тоа му 
се исполни желбата да ја изрази својата голема љубов, мечта и дарбата кон пиша-
ниот збор, кон своето семејство, кон народно творештво... Ова дело содржи 360 
страници на кои по азбучен ред се дадени неговите записи за народните песни.

Делото, пак, „Стари македонски народни песни“ (2004) на Славе Грпчев– Јан-
куловски содржи 330 страници на кои се презентирани 325 песни кои тој самиот 
ги собрал и ги напишал. Нив ги паметел уште од дете, а ги слушал од луѓето, пре-
несени од колено на колено, од генерација на генерација и од место до место.

Затоа, Славе Грпчев–Јанкуловски ќе рече дека неговата желба беше песните 
да останат вечни и да се пренесуваат од поколение на поколение, не само во Ма-
кедонија туку и меѓу Македонците кои живеат во Канада.

Книгата „Народни приказни од Преспа“ (2004), исто така, е приватно издание, 
во која сите приказни ги напишал авторот. Нив ги паметел уште како дете, а ги 
слушал од народот. Тој велеше дека приказните немале стопан, туку тие никнале 
од земјата и останале вечни и се пренесуваат генерациски натаму за да не се за-
борават. 

Тој, меѓу другото, ќе забележи: „Од половината на XX век, за жал, селото Нако-
лец остана полупразно. Езерото се повлече кон длабочините, планината остана 
пуста, а Македонците речиси се иселија. Таму не се слуша блеењето на овците 
и јагнињата, се изгуби гласот на ѕвонците, на песната, на убавото, на минатото... 
Тогаш и мене иселеничката река ме донесе во Канада, каде изградив постојано 
гнездо за моето семејство“..

Затоа се вели, дека Славе Грпчев–Јанкуловски имаше дарба и знаеше да рас-
кажува. Тој пееше и тогаш кога работеше тешка физичка работа, живееше со ма-
кедонското народно богатство и знаеше да се радува и духовно да зрачи и тогаш 
кога му се плаче.
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ГЕОРГИ ДАНЕВСКИ 
ПОЗНАТ МАКЕДОНСКИ СЛИКАР ВО ТОРОНТО

Академскиот сликар Георги Даневски е еден од познатите современи македон-
ски уметници. Тој е сликар, иконописец и муралист. Остварил повеќе монументал-
ни дела во Скопје, Виница, Берово и Торонто. Даневски се смета за уметник „што 
ја создаде живата иконографија во Канада, уметник што создава декоративен 
космос кој ќе оперира низ столетијата”. 

Даневски е роден во селото Сарамзалино, Светиниколско, на 25 јули 1947 
 година. Но, кога Георги бил на 4-годишна возраст бил посвоен од неговиот чичко 
во Виница, каде прераснал во еден млад уметник. Во Виница, градот на теракот-
ните икони ги поминал најубавите денови од детството и младешките години. Ви-
ница за него е „рајот на минатото и иднината”.

Присуството на верските служби во македонските православни цркви во Ви-
ница и во други места во Источна Македонија, осоебно во Берово, му вродила 
љубов кон декорот од фреските, иконите, архитектурата... Инстинктивно почнал 
да слика на четиригодишна возраст. Славчо Вандерот од Виница, кој работел во 
едно угостителско претпријатие бил човек кој сакал да црта и од чии цртежи ма-
лиот Даневски се воодушевувал. Всушност, тој бил неговиот прв учител..

Неговата страст кон уметноста ја покажал во Средното уметничко училиште 
во Скопје, за подоцна во 1972 година да го заврши своето високо образование 
и да се здобие со диплома на Универзитетот во Љубљана, кај професорите Га-
бриел Ступица и Зоран Дидек. Делата кои во тој школски период ги создавал се 
симбиоза меѓу учењето и уметничкиот дар и веќе во втората година ја добил Пре-
шерновата награда за еден циклус на актови. Тоа е, всушност и прво сериозно 
признание во неговата кариера. За вистинскиот артист, учењето никогаш не за-
вршува, бидејќи животот е неисцрпен извор, а уметноста е дел од животот, таа е 
како ерудитивна химна на животот.

Сегашното творештво на Георги Даневски е врзано за живописување на ма-
кедонски православни храмови. Тој стана зограф поради тоа што македонското 
рано и зрело средновековие, дало една таква влијателна и изворна уметност 
каде се возобновила антиката во една христијанска програма. Македонското 
поднебје, односно македонските мајстори го дале второто златно доба на таа 
империјална уметност.

Уште како дете Даневски се воодушевувал од блесокот на таа уметност и зна-
ел дека никогаш нема да стане голем сликар ако таа уметност не помине низ него. 
Ја создава таа уметност одново, реформирано и со тоа не го брише комплексот 
на некогашните големини, туку ги поврзува оригинално сегашното време со доб-
леста и големината на она што го дала македонската, односно византиската умет-
ност во светската култура во минатото.

Тој на тоа гради едно ново сликарство и неговото интимистичко, штафелајно 
сликарство има извесно влијание од овие податливи квалитети на македонската 
голема византиска уметност.

Како млад човек по дипломирањето, тој одреден број на години поминал пату-
вајќи во различни земји и градови во светот, вклучувајќи ги Шпанија, Германија, 
Австрија, Франција, Швајцарија, Русија и Италија. Но, патот го однел и во Торонто, 
Канада во 1995 година, од каде тешко дека ќе се врати во Македонија. 
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Уметникот Георги Даневски одраснал во Виница, град во источниот дел на Ма-
кедонија и општински центар. Тоа е град со околу 11 илјади жители, за чие име 
се врзани повеќе легенди. Некои сметаат дека неговото старо име е Армонија, 
над кој како фортификација се издига Виничкото кале. Некои, пак, сметаат дека 
Виничкото кале е, всушност, Астибо. Меѓутоа, според локалната легенда името 
настанало во период од неколку сушни години кога наместо со вода куќите биле 
градени со вино.

Виница е позната по историската римска тврдина Виничко кале која се наоѓа 
на ридот над градот. Во тврдината се пронајдени познатите ранохристијански 
теракотни икони. Сегашниот град потекнува од Византиската тврдина која била 
центар на производство на вино, а денес место на археолошки истражувања.

Треба да се спомене дека на тие винички простори се одржува меѓународниот 
фестивал „Истибанско здравоживо” и Фестивалот на хумор и сатира „Ин Виница 
веритас”, а неодминливи се музичката група „Распеани виничани” и фолклорната 
група „Китка”.

Меѓутоа, Виница е позната и по името и делото на уметникот Георги Даневски, 
кој од љубов кон својот град изгради прекрасен дом кој повеќе личи на уметничка 
галерија и го започна својот уметнички живот. Таму ги направи познатите умет-
нички дела со арапските коњи кои го вброија во добар познавач и пренесувач на 
коњите на платно. Таму го започна сликањето на македонските калинки и антич-
ките предмети со кои се гордее Виница. 

Во исто време започна да ги слика ѕидовите и таваните на црквата „Света 
Богородица” во Берово, од каде беше ангажиран да ја наслика црквата „Свети 
Климент Охридски” во Торонто.

Имено, во 1995 година, тогашниот претседател на црквата во Торонто Нико-
ла Стојановски, заедно со свештеникот Илче Миовски и авторот на овие редови 
Славе Николовски-Катин, во својство на потпретседател на Комисијата за односи 
со верските заедници на Република Македонија, по сугестии на митрополитот Ки-
рил, го посетија уметникот Даневски во Берово. 

Пред тоа, тие ги видоа убавините на соборниот храм „Свети Климент Охрид-
ски” во Скопје, кое е дело на уметниците Георги Даневски и Спасе Спировски, по-
тоа ги видоа неговите дела во Виница и Берово, по што падна одлуката токму 
Даневски да биде зографот на црквата „Свети Климент Охридски” во Торонто. 
Црковната управа на чело со Никола Стојановски направи сè Даневски да се пре-
сели во Торонто и да добие работна виза.

Во Торонто Даневски е најдобро познат по неговите муралистички работи во 
првата македонска православна црква „Свети Климент Охридски”, во која насли-
ка фрески во византиски стил и иконографија во македонски стил. Благодарение 
на талентот на Даневски и неговата љубов кон зографството, денес таа црква е 
една од најубавите православни цркви на северноамериканскиот континент и на-
ционален храм кој стана атракција за посетителите за кој е пишувано во бројни 
информативни гласила. Живописот во МПЦ „Свети Климент Охридски” во Торон-
то е убаво дело на уметноста на Даневски, затоа и многумина го нарекуваат „ма-
кедонски Микеланџело”.

Денес катедралната македонска православна црква „Свети Климент Охрид-
ски” е посетувана од голем прој верници, намерници и вљубеници во македонско-
то сликарство. Таа не само што претставува духовен храм за Македонците, туку 
таа е и споменик на културата за градот Торонто.
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Се чини врвот на својата уметничка-муралистичка дејност ја постигна со зогра-
фисувањето на Македонската православна црква „Свети Димитрија Солунски” во 
Маркам, град во северниот дел на метрополата Торонто, каде живеат голем број 
Македонци од етничка Македонија. Муралот е од околу 600 квадратни метри со 
околу илјада икони на кои е прикажана христијанската историја.

Затоа, со право се вели дека Георги Даневски важи за еден од водечките со-
времени македонски ликовни уметници на Канада и неговото дело во македон-
ската црква во Маркан е предмет на нагласено медиумско внимние. Тој е еден од 
водечките современи македонски уметници во Канада, а неговата долгогодишна 
работа во креирањето на иконографиите на македонските православни цркви 
„Свети Климент Охридски” во Торонто и „Свети Димитрија Солунски” во Маркам, 
како и во многу други цркви во Македонија и Соединетите Американски Држави, 
се само дел од неговиот спектар на уметнички достигнувања. 

Исто така, во изминатите дваесеттина години во Канада, делата на Георги Да-
невски можат да се видат во галерии и приватни домови. Тој имал поголем број 
изложби на американскиот континент, а како муралист има живи иконски лично-
сти и различни композиции по ѕидовите и таваните на црквите со што се покажа 
и докажа како македонско-канадски уметник.

Тој е добитник на бројни награди и признанија. За него се пишувало во светски 
гласила, со што се афирмирало неговото име и дело, македонското фрескоживо-
писување и името на Македонија. 

За него е снимен документарецот „Иконите на Божјите очи” во соработка со 
Ватикан и италијанската телевизија. Мултиетничката телевизија „Омни” финан-
сирана од Федералната влада во Отава сними и долгометражен документарен 
филм за животот и сликарството на Даневски под наслов „Георги Даневски - Ис-
повед од срцето” снимен во Канада и Македонија, од што може да се види дека тој 
е посветен на сликарството и тој живее од уметноста и за неа.

Според него, треба да се направи мост со минатото и иднината, дека канонот не 
е параван зад кој честопати се крие стереотипно копирање, инфериорност и ре-
лативни незнаења и симулирања, што го убиваат животот на уметноста. Канонот, 
вели тој дека е создаден од светите отци како кодекс и систем да го штити све-
тото достоинство на Светото писмо, систем да го предава дидактички огромниот 
материјал на Стариот и Новиот завет, како систем за заштита од изопачување, 
анархизми, фалсификати... 

Притоа, фреските му се скапоцено искуство за едно поинакво монументално 
сликарство во иднината. За него Канада е дел од глобалниот свет и е убава и на-
дежна земја. 

Често се вели дека „Љубовта кон Бога”, го инспирирала Георги Даневски да 
наслика мурали на ѕидовите и на таванот на македонските православни цркви. 
Затоа, кај него портретите на светците и сцените од христијанската историја се 
преплетуваат во живи сенки од црвена, сина, зелена и други бои, како и од убава-
та пурпурна боја се опточени со 24-каратно злато. 

Стотиците ликови на светци, ангели и селани, манифестираат радост и болка, 
љубов и омраза, а според зборовите на Даневски, самото сликање на фрескожи-
вописот, како и резултатот „се славењето на љубовта кон Бога, хуманоста и уба-
вината”. Затоа, Георги Даневски важи за еден од водечките современи ликовни 
уметници на Канада.
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МАЈА ДОНЕВСКА - ИВАНОВСКА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ”

Во годините што изминаа, од формирањето на МПЦ „Свети Климент Охрид-
ски” до денес, таа стана втор дом за многу македонски доселеници. Во Црквата 
членуваат, помагаат и даруваат бројни ентузијасти, од кои голем дел не сакаат да 
им се спомене дури ни името, а работат и придонесуваат со силна љубов и жар. 
Тоа го прават поради вербата во она што го даваат, а тоа е за доброто на сите кои 
со гордо кренати глави и полни срца, со силен восхит зборуваат и раскажуваат за 
патот по кој тргна Македонецот за да стаса денес до вакви национални зданија и 
до толку импозантни постигнувања.

Активностите на овој Божји храм се извонредни, величествени, трајни. Оваа 
Црква била домаќин на бројни црковно-народни собори, на добротворни и хума-
нитарни акции, на средби на млади и на интернационални дружења. Во трите цр-
ковни сали се одржуваат драмски претстави, се пеат песни, се играат македонски 
ора, се негува мајчиниот македонски јазик, а дечињата тука ги научуваат првите 
букви од кирилицата, од азбуката на која пишуваат, читаат и учат Македонците во 
татковината и ширум светот.

Црквата „Свети Климент Охридски” во Торонто е прва македонска православ-
на црква во Канада, која е катедрална и е една од најзначајните и најпознатите 
цркви и културно-просветни институции на Македонците во Северна Америка и 
пошироко.

Во состав на црковната општина работат Играорната група „Македонка”, Ли-
тературното друштво „Браќа Миладиновци”, женската секција, драмската секција, 
библиотеката, неделното училиште, шаховската и спортската секција, црковниот 
хор и други групи. Во просториите на црквата се задоми и работи Пензионерскиот 
клуб „Гоце Делчев”, кој секој четврток организира ручек за пензионерите и други-
те Македонци на тие простори.

Покрај ансамблот „Македонка”, на чие чело е Алек Петличков речиси цели 55 
години, во состав на Македонската православна црква „Свети Климент Охридски” 
со успех работи Македонското неделно училиште, кое е место каде се продолжу-
ваат традициите и се негува мајчиниот македонски јазик. Тоа постои од самото 
формирање на црквата до денес. Во него се школувале голем број ученици и пре-
давале бројни наставници, меѓу кои најдолго биле Никола Стојановски и Блага 
Дафовска, кои заедно со бројни наставници и ентузијасти придонеле во процесот 
на образованието, културата и религијата.

Исто така, и Литературното друштво „Браќа Миладиновци” работи во состав 
на црковната општина „Свети Климент Охридски” во Торонто. Тоа е формирано 
на 6 март 1987 година. Првата литературна вечер, ја одржало во мај 1987 годи-
на по повод 126-годишнината од излегувањето на познатиот Зборник на браќата 
Миладиновци и во чест на формирањето на друштвото. Тогаш, за првпат пред 
македонската заедница членовите се претставија со свои литературни творби.

Потоа на 1 јули 1989 година Друштвото ја печатеше првата публикација „Ли-
тературна мисла”. Во првиот број на ова списание се застапени сите членови на 
друштвото со по една песна. Вториот број на „Литературна мисла” излезе од печат 
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следната година, а во него членовите на друштвото се застапени со по неколку 
песни. Третиот број се појави во 1990 година, а во септември 1991 година, излезе 
и четвртиот број. Во истата година излезе од печат книгата поезија на членови-
те на ова литературно друштво под наслов „Траги во времето”, а во 1993 година 
излезе делото под наслов „Глас од далечината”. Во 2001 година излезе од печат 
„Мостови”, во која сите членови се застапени со повеќе песни.

Инаку, Маја е родена во Скопје на 24 март, 1979 година. Уште од своето рано 
детство се занимава со пишување на поезија и проза. Во 2002 година заминува во 
Канада, каде што работи и живее до денес. 

Во 2001 година дипломира на Факултетот за национално и световно стопан-
ство во Софија, на отсекот за Маркетинг и Менаџмент. Едни од позначајните 
песни што ги има напишано се: „Сонувам”, „Дрвото на животот”, „Љубов”, „Ќе те 
наречам вечност”, и „Две судбини”

Пред своето заминување во Канада, Доневска е присутна на македонските 
електронски медиуми како водител на забавната програма на телевизија „Канал 
5” и на Македонска телевизија. Во 1999 година работи како маркетинг асистент 
менаџер во компанијата „Аква соурс Интернационал – Македонија” , а во истата 
компанија во 2002 година ја добива работната позиција извршен менаџер, каде 
ја раководи компанијата сè до нејзиното заминување во Канада. 

Во Канада, односно Торонто, Ивановска зазема активен дел во македонската 
заедница. Така во 2002 година е активна во емисијата „Час на македонски ко-
рени” која се емитува секоја сабота на ОМН 2 телевизија гледана ширум Кана-
да и во еден дел од Америка. Од 2003 година е член на МПЦ „Свети Климент 
Охридски” во Торонто каде што е организатор на поголемите настани, поврзани 
со Македонската заедница во Канада. Во 2009 година станува дел од Управниот 
одбор на МПЦ „Свети Климент Охридски” во Торонто и извршува функција како 
заменик-благајник сè до 2012 година. Во 2010 година на Првата конференција на 
иселеници во Скопје, организирана од страна на Агенцијата за иселеништво на 
Македонија, Маја е изгласана за претставник на медијата за Канада и Америка.

Во аналите на една од салите на црквата „Свети Климент Охридски” во Торон-
то, во приквечерните часови на 6 март 1987 година, се одржа состанок на исто-
мисленици кои истакнаа дека од пресудно значење и повеќе од потреба е да се 
формира литературно друштво во македонската иселеничка средина во Канада. 
Записничарот ќе забележи дека на тој состанок биле присутни: Вера Петревска, 
Стефан Букчев, Драгица Белчевска, Никола Белчевски, Благица Дафовска, Ристо 
Милјановски, Алексо Лозановски, Танас Јовановски, Перса Гиневска, Петар Ги-
невски, Драгица Димовска, Ратка Шапас, Тони Марковски и Михајло Дафовски. 
Поминаа само десетина дена и на 16 март беше избран првиот Управен одбор 
на друштвото, во состав: Благица Дафовска, претседател; Никола Белчевски, 
потпретседател; Драгица Димовска, секретар; Ратка Шапас, благајник и Вера Пе-
тревска, координатор, кои две години раководеа со активностите на Друштвото.

Во 1989 година е времето кога членството на друштвото значително се зго-
лемува, па според податоците во списанието „Литературна мисла”, год. 2, бр. 3, 
септември 1990 година, неговиот број изнесува 46 редовни и 10 почесни членови. 
Бројки за почит и за респект. Инаку, во август 1989 година излезе првиот број на 
списанието „Литературна мисла”.
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Посебно треба да се одбележи податокот дека од мај 1990 година Друштвото 
е организатор и домаќин на манифестацијата „Денови на македонската култура”, 
која стана традиционална форма и содржина во неговата работа и дејствување. 
Не ретко, нивни гости и соработници биле писатели, културни и научни работници 
од републиката, а станале и почесни членови: Анте Поповски, Орде Ивановски, 
Божин Павловски, Блаже Ристовски, Мето Јовановски, Јордан Плевнеш, Вера 
Стојчевска-Антиќ, Коле Мангов, Славе Николовски-Катин, Љубиша Георгиевски, 
Петар Темелковски, Петре М. Андреевски, Вангел Божиновски, Ката Мисирко-
ва-Руменова, Илинден Спасе, Раде Силјан и други.

Нема приредба, одбележување на значајни настани и личности од македон-
ската историја и култура во кои не учествуваат и овие творци и вљубеници во 
пишаниот збор, а кои се одржуваат во Канада или, пак, во Соединетите Американ-
ски Држави. Нераскинлива, и за нив најзначајна, е врската со татковината. Оства-
рена е соработка со Друштвото на писателите на Македонија, традиционалното 
учество на Струшките вечери на поезијата, на Рациновите средби, објавени се 
прилози на страниците на македонските весници, списанија и книжевна периоди-
ка, а се преземени и други активности.

Спомените од детството, немерливата љубов кон родната грутка – се најлични 
цветови што никогаш не свенуваат во искрената човечката душа и во неа се носат 
трајно како пресувани во хербариум. Оттука, носталгијата се напластува на сè и 
таа станува сино небо со илјадници трепкави и светли ѕвезди во кои и спие чо-
вечкиот поглед. Се множат најубавите соништа и од далечните и студени северни 
краишта летнуваат бели гулаби, симболи на сите копнежи и стремежи, мечти и 
соништа, летнуваат кон југ како единствена можност да се биде свој и среќен...

Четириесетината членови на Литературното друштво „Браќа Миладиновци” се 
работници, интелектуалци, ученици, студенти, пензионери... Тоа се чета избрани-
ци кои со силата и со моќта на македонскиот збор војуваат и опстојуваат; патем, 
да забележиме дека неколкумина од нив пишуваат на англиски јазик и во светот 
ја шират вистината за Македонија. Нивното творештво, и во минатото како и де-
нес, претставува потребна и суштинска активност на сопственото истрајување во 
историјата на светот. А нивното главно оружје е македонскиот литературен јазик, 
кој денес има изборено свое место во ризницата на светските јазици и култури, 
јазик што се изучува во светот, а со кој непомирливо се војува против сите неги-
рања и присвојувања, особено од соседните земји. 

Во годините што изминаа, од формирањето на МПЦ „Св. Климент Охридски” 
до денес, таа стана втор дом за многу македонски доселеници. Во Црквата чле-
нуваат, помагаат и даруваат бројни ентузијасти, од кои голем дел не сакаат да им 
се спомене дури ни името, а работат и придонесуваат со силна љубов и жар. Тоа 
го прават заради вербата во она што го даваат и вложуваат, а тоа е за доброто 
на сите. кои со гордо кренати глави и полни срца, со силен восхит зборуваат и 
раскажуваат за патот по кој тргна Македонецот за да стаса денес до вакви нацио-
нални зданија и до толку импозантни постигнувања.

Активностите на овој Божји храм се извонредни, величествени, трајни. Оваа 
Црква била домаќин на бројни црковно-народни собори, на добротвотни и хума-
нитарни акции, на средби на млади и на интернационални дружења. 
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ТОМ ЈАНЕВ 
ПОБОРНИК ЗА ВИСТИНАТА НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА

Том Јанев беше еден од канадските интелектуалци од македонско потекло. Тој 
е роден во Торонто, а неговите корени се протегаа до Беломорска Македонија. 
Нему Македонија му лежеше во душата и безгранично ја сакаше историската нау-
ка за Античка Македонија и за Александар Македонски. Том беше педагог и еден 
од ретките инженери по информатика и компјутери, а беше и еден од основачи-
те на Македонското друштво за историја и архивистика, сè со цел да ја брани и 
афирмира во мултиетничката средина вистината за Македонија.

Факт е дека македонските доселеници во Канада постиг нуваат сè позабележи-
телни резултати во областа на културата, обра зо ванието, спортот и со цијалниот 
живот, воопшто. Нивните резултати на еко номски, об ра зо вен и кул ту рен план сè 
повеќе придонесуваат тие да не бидат тре ти ра ни како граѓани од втор ред, туку 
како инте гра лен и ва  жен дел во но вата сре дина во Канада.

Една од таквите личности беше интелектуалецот Том Јанев кој својот живот го 
посвети на напредокот на човештвото. Тој стана поз нат и признат во македонска-
та заедница, не само од домаш ни от фактор туку и од дру гите ет нич ки групи. Тој 
беше еден од големиот број интелектуалци, на деловни луѓе, видни личности во 
образованието и општественото живеење од маке дон ско по  текло.

Треба да се нагласи дека на Македонците од егејскиот дел на Македонија не 
им било и не им е дозволено да се школуваат на својот мај чин јазик, а многу мал е 
бројот на оние што завршиле грчки учи лиш та. Затоа, по го лемиот број Ма кедонци 
од Беломорска Македо ни ја и други делови на Македонија дошле во новата сре-
дина во Канада со нис ко или ни как во образовно ниво, каков што беше случајот со 
родителите на Том. 

Тоа беше резултат на континуирано многу лошиот однос на грчките власти 
кон македонското население. За разлика од демократска Канада, во дедовска-
та земја тие биле обесправени, врз нив се вршела и се врши асимилација, де на-
ционализација и систематско прогонување.

Ме ѓутоа, кај младите генерации родени во Канада се разгоре жел бата не само 
да обезбедат основна ег зис тенција и да се создадат одредени ма теријални до-
бра за семејство то, туку тие посветуваат и големо вни ма ние на обра зо ванието и 
личниот про грес на тие демократски простори, каде што ги уживаат своите на-
ционални и социјални слободи.

Како резултат на тоа, голем број од иселениците, го учат, особено, англискиот 
ја зик со цел подобро да се вклучат во животот на новата средина, а свои те деца 
ги испра ќа ат да се образуваат во англиски училишта, колеџи и уни верзитети. Ова 
е изразено кај последните неколку ге не рации, особено кај иселениците од поно-
во време, што услови нови структурни промени и видлив развој на македонските 
доселенци во демократска Канада.

Еден од тие интелектуалци беше и Том Јанев. При нашиот престој во Торонто 
го посетивме домот на семејството Јаневи каде што се сретнавме со Том и Вирџи-
нија. Тие се родени Канаѓани, чии корени се протегаат од Беломорска Македо-
нија, а се родители на Филип, Петар и Карл Јаневи. 

Том беше истакнат општественик во македонската колонија, како и признат и 
познат активист сред канадското општество. Тој бил роден во Торонто, каде што 
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се здобил со високо образование и станал стручњак за електроника и компјутери, 
а подолг период работел како педагог. Во исто време, пројавил активности во цр-
ковното живеење во македонската колонија и во формирањето на организацијата 
„Обединети Македонци”, на МПЦ „Свети Климент Охридски” и на „Канадско-ма-
кедонскиот центар“, повеќе познат како „Старечки дом“ во метрополата Торонто.

Инаку, Домот за стари лица Канадско-македонски центар, познат како Стареч-
ки дом, каде старите лица нашле среќно катче, меѓу кои и Том Јанев, е центар со 
стотина апартмани, трпезарија, и други потребни простории и е пријатно место за 
живеење за голем број Македонци и Канаѓани од постарата генерација. Тој е една 
од најстарите и најзначајните македонски институции. Првиот иницијативен одбор 
на овој дом беше формиран во 1969 година и прерасна во Управно тело - Борд на 
директори кој броеше 15 чле на и официјалната дејност ја започна во 1971 година. 

Во Канадско-македонскиот центар, кој на 12 јуни 2014 година ја про слави 
35-годишнината од отворањето работи женската секција „Ќерките на Македо-
нија”. Таа е формирана во 1977 година и во неа членуваат и учествуваат видни 
граѓанки на Канада од македонско потекло. Исто така, во состав на „Канадско-ма-
кедонскиот центар“, со успех работи Македонско-канадскиот пензионерски клуб, 
прв во Торонто, кој бил отворен на 15 јануари 1974 година, а официјално регис-
триран на 1 април 1977 година.

Како пензионер, и покрај нарушената здравствена состојба Том Јанев живо се 
интересираше за афирмирањето на македонскиот народ и Македонија и беше 
поборник за вистината на античките Македонци, со особена нагласка на ликот 
и делото на Александар III Македонски (Велики). Том Јанев, заедно со група ин-
телектуалци од македонско потекло, во Канадско-македонскиот центар, познат 
како Старечки дом, го формираа тогашното „Друштвото за историја и архивисти-
ка”, кое побуди голем интерес кај образованите Канаѓани од македонско потекло 
и има за цел врз научна основа да го крене гласот за Македонија.

Инаку, „Канадско-македонското историско друш т во”, кое прослави 25 години 
од неговото постоење, е единствено од таков вид во дијаспората кое игра значај-
на улога во севкупната научна и културолошка активност на голем број македон-
ски интелектуалции од Канада, а кое има и своја библиотека. 

Тоа е асоцијација во која членуваат Канаѓани од македонско потекло од сите 
делови на Македонија кои се занимаваат со македонската историја, култура, ја-
зик, литература и, воопшто, со македонската вистина во минатото и сегашноста. 
Тоа е формирано во 1991 година од група ентузијасти чиј број постојано расте и 
привлекува други ентузијасти да ги негуваат македонските придобивки.

Домот на Том Јанев се наоѓаше во еден современ комплекс од станбени згра-
ди во убав дел на Скарборо. Таму нè чекаа Том и Вирџинија, со кои нашето поз-
нанство траеше уште од нивната посета на Македонија во 1979 година. Тие беа 
гостопримливи, љубезни, благородни и разговорливи, кои во пензионерските го-
дини при нашата средба во нивниот македонско-канадски стан се интересираа 
за состојбите, напредокот (не) приликите и за сè она што ги сврзува со нивната 
дедовска земја – Македонија.

Се потсетивме за времето кога Том и Вирџинија беа во Македонија. Во таа го-
дина, Том беше потпретседател на националната организација „Обединета Маке-
донија” и, како гостин на Матицата на иселениците од Македонија, учествуваше 
во одржувањето на големите иселенички манифестации во Македонија. Притоа, 
тие заедно со голем број македонски иселеници од целиот свет посетија бројни 
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градови, туристички и историски места, како и споменици на културата во Маке-
донија, од каде што понесоа трајни спомени.

Во работниот дел во домот на Том Јанев во Торонто, покрај големиот број ли-
тература од разни научни области, го видовме компјутерот кој, според искажу-
вањата на домаќинот, бил последен збор на техниката. Бевме информирани дека 
и покрај одминатите години на Том, тој, сепак, беше врската меѓу компјутерска 
мрежа во Канада, САД и пошироко со Друштвото.

Целта на Друштвото кое како канадско-македонска асоцијација е да фрли 
светлина на вистината за античките Македонци, на нивниот јазик и другите нив-
ни карактеристики, особено да се осветлат некои детали од времето и делото на 
Александар III Македонски (Велики). За оваа проблематика во последно време се 
произнесоа голем број личности во македонската колонија, а тематиката предиз-
викува интерес од широки размери.

Во домот на Том Јанев се сретнавме и со Одисеј Белчевски, интелектуалец по 
потекло од Битола, кој живее и работи во Торонто, а кој беше еден од соработни-
ците на Том и активен член на Друштвото за историја и архивистика. Притоа, Том 
и Одисеј покажуваа бројни фотокопии од документи за кои се надеваа дека во со-
работка со други македонски и канадски асоцијации ќе се отпечатат во публика-
ција, во која ќе се презентира вистината за писмото и за другите карактеристики 
на античките Македонци пред светската јавност.

Исто така, во домот на Јаневи, бевме информирани дека Друштвото органи-
зирало семакедонски конгрес во Торонто на кој биле присутни поголем број на-
учни и други интелектуалци од целиот свет, кои расправале за бројни аспекти 
на корените и вистината на античките Македонци, за Филип II и Александар III 
Македонски, како и за историските вистини на Македонија и македонскиот народ 
од античко време до денешни дни.

Идејата на Том Јанев беше - никогаш не треба да ги заборавиме нашите маке-
донски корени, кои сме и од каде сме дошле, и секогаш да живееме со надеж и 
да знаеме дека ќе имаме подобро утре. Тоа го велеше бидејќи Македонија беше 
родната земја на неговите предци. Таа е мојата дедовска земја чија географска 
положба ја прави крстосница на различни цивилизации, религии, традиции и оби-
чаи. Затоа се вели дека Македонија е библиска, света земја. 

Исто така, тој рече дека денес Македонија сè уште во себе крие многу тајни 
од минатото, кои, веројатно, ќе бидат предизвик за наредните генерации. За суд-
бината и историскиот развој на Македонија, од античко време до ден-денес, пи-
шувале голем број странски и домашни автори. Некои се обиделе да ја искриват 
македонската сторија, а некои лесно ги презентираат историските факти за Ма-
кедонија и македонскиот народ.

Меѓутоа, во исто време во светот постојан голем број научници кај кои „не 
пали” грчкиот поткуп и лаги и тие ја кажуваат вистината и правдината за антички-
от период на Македонија, за Филип II Македонски и за Александар III Македонски 
(Велики), најголемиот од сите големи војсководци на оваа наша земјината топка. 
Македонецот кој остана незаменлив во стратешките воени постигнувања, на за-
едништвото на земјите кои беа во состав на Македонската Империја. 

Затоа македонската наука треба да ја извади вистината на виделина, со што 
светот ќе се запознае со минатото, сегашноста и иднината на нашата голема 
 Македонија.
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СЕМЕЈСТВОТО ЈАНОВСКИ 
ДОНАТОРИ И ХУМАНИСТИ

Кога се пишува за Македонците во Торонто неодминливо е да се спомене се-
мејството Јановски и нивната фабрика „Јановски топ каунтер лимитед”, форми-
рана во 1975 година. Оваа пространа фабрика која е специјализирана за кујнски 
мебел е една од значајните поддржувачи и донатори на македонските актив-
ности, особено на Македонската православна црква „Свети Климент Охридски” 
во Торонто. Сопствениците на оваа значајна канадска фабрика се тројцата браќа 
Марко, Петре и Васил (сега покоен) Јановски. 

Ова семејство се одликува со  својата скромност, честитост, работливост и 
приврзаност кон Македонија и Канада, а е почитувано и ценето како во македон-
ската заедница, така и пошироко во канадското општество.

Корените на семејството Јановски се во Македонија, во убавото потпелистер-
ско и печалбарско  село Велушина, Битолско. Ова македонско село се наоѓа на де-
сетина километри јужно од Битола, од десната страна на патот кој преку Бистрица 
и Драгош продолжува во Егејска Македонија. Тоа е сместено во зелениот засек 
што паѓа директно од планискиот масив на  Баба Планина. Локалниот асфалтен 
пат што се одвојува од главниот, врви низ средината на Велушина и се искачува 
на ридот, каде е сместен манастирот „Свери Ѓорѓи”. Овој пат што врви и покрај 
црквата „Света Богородица” се тврди, дека е дел од римската магистрала „Виа 
Игнација”.

Инаку, Велушина во минатото било напредно и богато село. Неговите земјиш-
ни имоти се протегале до источниот пат што води од Битола кон Меџитлија. Во 
тоа време во селото живееле околу 1.200 жители. Меѓутоа, денес, за жал, се оста-
нати само дваесетина семејства, а се населуваат семејства на македонски Алба-
нци од ближното село Острец.

Печалбарството, а со тоа и иселувањето во прекуокеанските земји и на други 
места си го направило своето. Голем број велушинци се преселиле во Австралија, 
Канада и САД, па дури и седумдесетина семејства се преселиле во најблискиот 
град Битола. Затоа, денес во селото царува гробна тишина, разрушени авлии и 
куќи направени од камен  кои постепено ги нагризува забот на времето.

Велушина е село со богато минато, за кое се врзани бројни историски настани. 
Така, за одбележување е Велушката тумба, неолитска населба, која се наоѓа до 
селото Породин. Во Велушина постоел римски логор и други објекти од македон-
ската историја, за кои и денес се наоѓаат остатоци кои говорат за значењето во 
минатото на ова потпелистерско село.

Исто така, Велушина е село со четири значајни цркви и еден манастир и тоа: 
црквите „Света Богородица”, живописана во 1836 година, „Свети Атанас” изграде-
на 1747 година, „Свети Илија” подигната 1749 година, „Света Недела”, подигната 
1908 година и манастирот „Свети Ѓорѓи” фрескоживописан во 1848 година. Мана-
стирот е значајно светилиште во битолскиот крај, кој остава импресивен впечаток 
со својата архитектура, фрескоживописот, белината, местоположбата и зелени-
лото на тие планински простори.

Тоа зборува за посветеноста на македонското црковно живеење на жители-
те од Велушина. Во еден долг период таму се одвивале значајни духовни и кул-
турни активности, за кои поранешните жители на Велушина давале и даваат 
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 материјални средства за зачувување на духовно-националните црковни центри 
изградени во минатото.

Едни од тие донатори е семејството Јановски, кое подарило средства за за-
чувување на спомениците во Велушина. Нивните спомени за родното место се 
неразделно поврзани со нивниот живот  во него, носен со динамиката на кому-
никацијата на светите места. Таква е црква „Света Богородица”, која е неисцрпен 
извор за историската вистина на македонскиот народ од Велушина.

Животните приказни за тројцата браќа, сложните Васил, Марко и Петре се 
слични, ако не и идентични. Нивниот печалбарски живот започнал од времето во 
педесеттите години од минатиот век, кога голем број Македонци ја напуштиле 
Македонија и се преселиле засекогаш во Канада.

Таков е случајот со покојниот најстар брат Васил кој прво бил во Лаврион, па 
во Германија за да стаса во Канада, каде се наоѓал неговиот татко Ѓорѓи, кој ја на-
пуштил Македонија во педесеттите години од минатиот век и заедно со Васил ги 
оставил коските во Канада. Марко, пак, е вторит брат кого го красат убави особи-
ни. Тој е благороден, тивок, скромен и вреден. Тој најпрвин заминал за Австралија, 
а потоа, Петар, најмалиот брат, но столбот на семејството кој бил во Канада го 
повлекол Марко и другите членови на семејството Јановски. Во новата средина, 
а такви биле и во Македонија, тие се неразделни и како браќа и како вредни соп-
ственици на фабриката, но и во секојдневието, потоа  во црковно- националното 
живеење и во активностите на црквите „Свети Климент Охридски”, во Торонто и 
во „Свети Димитрија Солунски” во Маркам.

Овој пат ќе се задржиме на животната приказна на Петре Јановски, еден од 
основоположниците на фабриката за кујнски мебел „Јановски”. Тој е најмалиот 
брат кој со своите способности успеал да се издигне во светот на бизнисот и да 
ги почувствува неговите погодности. Тој е скромен и срдечен човек кој повеќе се 
радува на семејството, на поколението Јановци, односно на човековата вредност, 
отколку на моќта на парите. Долги години во неговите раце беше кормилото на 
фабриката, посебно на маркетингот, односно освојувањето на пазарот. 

Петре Јановски е роден во Велушина и ги наследил убавите работи од не-
говите ро¬ди¬тели. Тој е ин¬те¬лигентен и мудар, има смисла за бизнис и кре-
а¬тивност, тој е упорен и  многу енер¬гичен. Петре Јановски е човекот со хуман 
карактер и подготвен да помогне секому. Лагата, фалбата и омразата за него се 
туѓи. Завршил основно училиште во Велушина, а потоа се запишал во Средно-
то техничко училиште во Скопје. Петар е успешен бизнисмен, природно надарен, 
скромен и талентиран за секој вид работа. Стапил во брак со убавата велушинка 
Софка родена Гушевска, со која заедно одраснале во селото, а свадбата ја на-
правиле во Торонто, каде ги удриле темелите на својот полувековен брак. Петре 
има голема поддршка од неговата сопруга. Софи му остана негова десна ра¬ка, 
му помогна тој да се кон¬цен¬¬трира на бизнисот, а таа ја пре¬зе¬де грижата за 
семејството и домот.

Во врска со неговото доаѓање во Канада, во еден разговор Петре Јановски ме 
информира, дека тој најпрвин избегал од Македонија кај јужниот сосед, бил во 
логор во Лаврион, каде го научил грчкиот јазик. Потоа бил префрлен во Белгија. 
Оваа земја, позната по својот стандард и култура, извршила големо позитивно 
влијание брз формирањето на неговата личност во светот на бизнисот. Од Бел-
гија дошол во Торонто, каде заедно со Софи свиле ново гнездо.
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Тие се родители на два сина кои се здобиле со факултетско образование во 
Канада. Синот Ѓорѓи (Џорџ) како одличен студент често бил присутен во јавноста 
со способностите што ги покажувал во областа на финансиите. По завршување-
то на факултетот се вклучил во семејниот бизнис, во кој бил задолжен токму во 
таа сфера. Денес Џорџ Јановски е на чело како главен менаџер на фабриката 
„Јановски”. И вториот син Никола Јановски тргнал по неговиот пат, како во об-
разованието, така и во бизнисот, што е голема среќа за родителите. Се здобил со 
факултетско образование и е на позиција во една позната фирма во Торонто.

Инаку членовите на семејството Јановски се долгогодишни донатори на изград-
бите и активностите во сите македонски православни цркви во метрополата То-
ронто. Тие се донатори на печатени книги  на членовите на Литературното друштво 
„Браќа Миладиновци”, на инфромативните гласила кои постојат во метрополата 
Торонто, на други организации и поединци. Нивната материјална помош била од 
голема важност за продолжување на целокупната дејност на црквите, информа-
тивните гласила и другите асоцијации на Македонците во Канада.  Исто така, се-
мејството Јановски е поддржувач и учесник на голем број  значајни македонски 
манифестации, како и на други бројни активности во македонската колонија.

Денес во индустрискиот дел на градот Маркам, северно предградие на Торон-
то  се наоѓа фабриката „Јановски” која произведува мебел, односно кујнски еле-
менти, барани на канадскиот пазар, главно, поради нивниот квалитет. При моите 
посети на овој значаен канадско-македонски објект, како што милуваат да кажат 
браќата Петре и Марко, а јас како автор на Монографијата „Јановски”  и гостин на 
ова семејство, сум имал прилики на самото место да ја доживеам атмосферата во 
која функционира оваа фабрика.

Она што паѓа в очи е големината на капацитетот кој зафаќа преку пет илјади 
квадратни метри површина, но и системот на неговото функционирање без за-
стој, а со кој раководи главниот менаџер Џорџ, синот на Петре Јановски. Преку 
него се запознав со процесот на производството, но и со фактот дека Џорџ е клуч-
ната фигура во работата на фабриката, заедно со својот тим, во презентацијата 
на производите и нивниот пласман. Импресивно изгледа изложбениот салон, кој 
врие од клиенти заинтересирани за купување на разни елементи од кујнскиот ме-
бел кој во Канада има свое многу значајно место во домот.

Фабриката е автоматизирана, процесот на производството го контролираат 
петнаесетина работници, од кои повеќето се Македонци. Амбиентот околу фа-
бриката е култивиран со убава градина, во која покрај возниот парк, се наоѓа и 
парцелата за производство на  градинарско-земјоделски производи; македонски 
пиперки, домати и краставички, но и здравец, како симбол за препознавање на 
македонските домови. Здравецот расте на Пирин, Баба, Бигла, Галичица и други 
планини во Македонија и како симбол на античките Македонци, може да се срет-
не во голем број дворови на македонски куќи. Одгледувањето  на здравецот на 
тие канадски простори е да ги потсети Македонците на родната Македонија и на 
древните македонски обичаи.

Монографијата „Јановски”, која е на македонски и на англиски ја подготви ав-
торот на овие редови. Таа е документ за потеклото, животот, успешните врвици и 
судбината на семејството Јановци, во Македонија и во Канада. Тоа е дело за едно по-
знато, честито и признато македонско семејство кое постигнало завидни резултати.

Со право се вели дека делото опфаќа три генерации: постарата (родителите), 
средната (браќата) и најмладата (потомците). Монографијата, главно, е наменета 
за идните нивни генерации, кои се раѓаат, растат и се формираат  во Канада.
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СЛАВЕ КАТИН 
И НЕГОВИТЕ ДЕЛА ЗА ИСЕЛЕНИШТВОТО

Славе Николовски-Катин е познат, меѓу другото, по неговите 16 објавени пуб-
ликации  посветени исклучително на  македонското иселеништво. Почнувајќи од 
првото дело за иселеништвото „Македонски холокауст” до 55. дело во неговото 
творештво „Македонски исленички меридијани”, во шеснаесетте публикации тој 
го претставува значајниот придонес во натамошното проширување на сознанија-
та за драмата на македонскиот народ во дијаспората.

Така, делото „Македонски холокауст” (1990) непосредно и аргументирано 
ги прикажува животните судбини на Македонците. Во секој презентиран текст 
читателот го чувствува присуството „на последното целивание” на Македонецот 
со родната грутка, со најблиските во родниот крај и со гробовите на починатите. 
Никој од насилно отселените од родниот праг не верувал ниту, пак, ќе поверува 
дека латинската поговорка: „Иби бене иби патриа” (Таму каде што ти е убаво, таму 
ти е и татковината) претставува вистина. Затоа и за навек вака ќе се одгласуваат 
како вистина испеаните песни: „Бог да бие кој прв спомна Америка”, „Туѓината 
пуста да остане” и други песни.

Втората публикација во која е опишан дел од македонското иселеништво е на-
словена „Во Австралија како дома” (1992). Во неа авторот ги пренесува неговите 
творечки преокупации како патописец, портретист, репортер и хроничар на дел 
од настаните во македонските колонии во Австралија. По структура тие се репор-
тажи, портрети, белешки, разговори, записи. По содржина овие новинарски тек-
стови обработуваат прашања и проблеми од областа на животот и активностите 
на македонските доселеници, особено од Беломорска Македонија кои живеат и 
работат во демократска и мултикултурна Австралија.

Значајното дело „Македонскиот иселенички печат” (1993) од Славе Нико-
ловски-Катин е резултат на неговата долгогодишна истражувачка работа во об-
ласта на печатот и новинарството и достигнувањата на македонските иселеници 
во прекуокеанските земји - Австралија, Канада и САД, како и во голем број земји 
во Европската Унија и пошироко. Таа го опфаќа периодот од 1945 година, односно 
од конституирањето на НР Македонија од 1992 година, времето кога Македонија 
стана самостојна суверена и независна држава. Таа е прв обид за дело од ваков 
вид во Македонија кое има за цел да пополни една празнина во историска анали-
за на печатот и новинарството на македонските иселеници.

Публикацијата „Печалбарски копнеж” (1993) на своите страници опфаќа 
вкупно 44 новинарски и публицистички текстови за македонски иселеници во Ка-
нада и во САД. Всушност, преку овие написи авторот раскажува за своите бројни 
средби со Македонците во тие две прекуокеански земји. Тие чести средби се ре-
зултат на неговите патувања и престои по разни поводи и во подолг временски 
период, но поголемиот број од овие текстови ги одразуваат контактите, средбите 
и разделбите на авторот со македонските иселеници.

Во книгата „Македонски иселенички паноптикум” (1996) низ прилозите кои 
својата прва промоција ја имаа на бројни симпозиуми, конференции и трибини 
во земјата и светот, Славе Катин открива еден навидум познат, а, всушност, недо-
волно осознаен феномен на Македонците во дијаспората: способноста за нивно 
брзо адаптирање и интегрирање во новата средина; изостреното чувство за при-
фаќање на новите општествени норми и стандарди и успешното вклучување во 
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новите економски и социјални процеси. Таквиот модус вивенди им овозможува 
да го свртат вниманието на тамошниот естаблишмент врз сопствените цивилиза-
циски вредности и врз својот автентичен геокултурен автопортрет, со кој Македо-
нецот е препознатлив, речиси, на сите меридијани.

„Иселеничките хоризонти” (1999), пак, е книга која се чита во еден здив, 
зашто раскажувачката парадигма на Славе Катин пленува со стилот и начинот на 
трансформацијата на настаните што се нижат како на лента од возбудлив филм 
кој не води од континент на континент. Светот што ни го открива не е имагинарен, 
туку реален и непосредно доживеан, во кој авторот е соучесник и сведок, а не 
само набљудувач. Неговите оцени и констатации извираат од живиот контакт и 
фактографијата со која го соочуваат неговите соговорници и затоа треба да се 
прифатат како релевантни факти и една анализа за македонското иселеништво.

Македонските доселеници во САД и Канада секаде и во секоја пригода го ис-
такнуваат своето македонско битие изразено преку сопствената богата, културна, 
национална и црковно-духовна историја. Во таа насока е и пу бли кацијата „Маке-
донското иселеништво во САД и Канада”.(The Macedonian in USA and Canada) 
(2002). Таа претставува значаен придонес во проширувањето на сознанијата за 
македонското иселеништво во Северна Америка. Во неа е дадено духовното, цр-
ковното, националното, општественото и културно-обра зовното живеење на Ма-
кедонците. Посебен акцент е ставен на црковното живеење на Македонците од 
доаѓање до денес во САД и Канада.

Во ова книга е даден дел од иселеничката голгота, особено од беломорскиот 
дел на Македонија, која е голем предизвик да се фрли светлина на страдањата и 
борбата на маке дон скиот народ за одбрана на неговиот национален идентитет, ве-
рата, културата, тра дициите и обичаите, кои извирале од неговите библиски коре-
ни. Тој исто ри ски факт може да се најде и најсилно да се почувствува кај Македон-
ците во САД и Канада, кои како припадници на една од најстарите цивилизации во 
Европа, во битката за одбрана на националната кауза, морале да минат низ големи 
искушенија и страдања и да се потврдат како успешни градители на Новиот свет.

  Со создавањето на македонската држава во 1945, по Втората светска војна, и 
со прогласувањето на нејзината самостојност и независност во 1991 го  дина, сос-
тојбата во иселеништвото рапидно се изменила. Круната на тој ис  то риски вознес 
беше обновата на Охридската архиепископија во лицето на Ма кедонската право-
славна црква, чија улога на обединувачки фактор на Ма кедонците дојде до израз 
и во Македонија и кај Македонците во САД и Ка  на  да. За тоа, во оваа публикација е 
направен обид да се осветли иселе ни чка та оди се ја на Македонците во светот од 
сите нејзини аспекти и да се остави не из  бришлива трага за нивното постоење во 
државите во кои несебично ги вгра  диле своите човечки и интелектуални способ-
ности за развојот на тие демократски општества.

Во делото „Илинден 1903-2003 и македонското иселеништво” (2003 )се 
вели дека Македонците како библиски народ, своето постоење и опстанокот низ 
историјата, најверојатно, му го должат, меѓу другото, и на празникот Илинден, из-
дигнувајќи ја неговата верска и национална симболика до ниво на маѓија која ги 
поврзува, независно дали се наоѓаат во Австралија, САД, Канада, Европа или на 
други простори. Овој македонски празник е ден над деновите, симбол над сим-
болите, магнет над магнетите, со кој националното ткиво има своја резонанса и 
планетарна шифра, по која светот ги распознава Македонците. 



ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО КАНАДА 187

Илинден во дијаспората најсилно се доживува во текот на илинденските исе-
ленички празнувања. Во тој период најголемо внимание привлекуваат илинден-
ските пикници, како најмасовни манифестации на иселеништвото. На тие денови 
се одржуваат бројни црковни осветувања, полагање камен-темелници на нови 
духовни храмови и одржување на национални, културни, црковни, спортски и 
други манифестации. Овие празнувања, особено во Австралија, САД, Канада и 
Европската Унија, се одржуваат повеќе од шест децении, што значи дека тие се 
веќе традиционални.

Заедничкото дело „Поетски иселенички меридијани” (1995) на Славе Катин 
и Фиданка Танаскова, пак, е собир на поетските остварувања на Македонците во 
Австралија, Америка, Канада и Европа. Презентираните стихови длабоко ја зра-
зуваат својата духовност – тагата и љубовта, надежите и верувањата, желбите и 
сеќавањата, испреплетени со новото во животните крстопати. 

Исто така, и монографијата за „Македонскиот клуб Илинден 1903” (1997) во 
Хамбург е заедничко дело на Славе Катин и на новинарката Фиданка Танаскова. 
Таа монографија е објавена кога клубот ја одбележуваше дваесетгодишнината 
од основањето во 1998 година. Во 1978 година беа удрени темелите на институ-
цијата што ја продолжи традицијата и континуитетот на одржувањето на маке-
донскиот национален субјективитет и интегритет. Овој пат во една друга нацио-
нална средина, во срцето на Европа, во пазувите на еден пријателски народ со 
долга историја и култура, во Германија.

Во рамките на патувањата ширум светот, Катин има објавено многубројни тек-
стови и публикации за македонските иселеници. Притоа, покрај разговорите за 
нивната животна голгота, не беа заобиколени ни типичните интимни прашања и 
проблеми. Карактеристична е нивната генетска поврзаност со семејството. Потвр-
да за тоа е книгата под наслов „Иселеничка вртелешка” (2008) која содржи 20 
исповеди на наши луѓе од разни возрасти, со различен социјален статус, без оглед 
во кој дел од светот живеат, а кај кои не згаснува нивната љубов кон родната земја 
Македонија. Тоа значи дека македонскиот човек се судрува со фактот дека во 
дијаспората главен проблем не е само голиот опстанок туку и изборот на живот-
ниот сопатник, односно формирањето семејство, што за секој Македонец е света 
работа, за што се поднесуваат и големи жртви. Интимните приказни содржани во 
оваа книга на Славе Катин најдобро го потврдуваат овој факт. Тие се објавени и на 
англиски јазик во делото „Love stories” („Љубовни приказни”) (2011).

На турски јазик, пак, е објавено делото на Катин под наслов „По трагите на 
Евлија Челебија” (“Evliya Çelebi’nin dünya seyahatleri izlerinden” (2007) во кое 
се дадени неговите патувања и трагања ширум Турција. Притоа, посебно место во 
книгата имаат средбите и разговорите на авторот особено со Македонците мус-
лимани и Турците кои водат корени и се тесно поврзани со Румелија.

Во делото „Илинден во Љубојно и Преспа” (2013) на Славе Катин, чиј коавтор 
е Бошко Рајчовски-Пелистерски се претставени иселениците од етничка Преспа, 
со посебна нагласка на животот и делата на Македонците од печалбарското Љу-
бојно кои се раселиле насекаде по светот и оставиле траги за идните генерации.

Да се пишува за минатото и сегашноста за Љубојно, 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 вис-
тина за настаните, личностите, за минатото, сегашноста и иднината на еден убав 
македонски крај од незаборавот.
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Не случајно делото е насловено „Илинден во Љубојно и Преспа“ и е посветено 
на Илинден и на илинденските иселенички средби во Љубојно и Преспа. Затоа 
што Илинден, Втори август е запишан со крупни позлатени букви во историјата 
на македонскиот народ, а особено во историјата на 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.

На Илинден во Љубојно се собираат голем број иселеници од прекуокеански-
те и од европските земји, Преспанци што живеат низ Македонија, голем број Ма-
кедонци од егејскиот дел на Македонија што живеат ширум светот.

Репортерските записи насловени како „Моите патувања по светот” (2001), 
всушност, се описи на краишта, предели, градови, држави, во кои новинарот па-
тувал и го опишува она што на тој пат го привлекува неговото внимание. Во нови-
нарското обликување на репортажите кај авторот доаѓа до израз неговата автен-
тичност, документираност на она што е најбитно.

Слична е темата и во шеснаесеттото дело посветено на македонските иселе-
ници, а јубилејно 50. дело на авторот Славе Катин „Светот на дланка” (2014) кое 
се однесува на посетите на 40 земји ширум светот. Сето ова наведува на заклу-
чокот дека Славе Николовски-Катин е репортер со енциклопедиски познавања и 
информации за градовите и за земјите што ги посетил и преку оваа збирка репор-
тажи несебично се прикажуваат на читателската публика во Македонија земјите 
кои авторот ги посетил, притоа, барајќи ги Македонците на тие простори, со цел 
да го збогати историскиот преглед на иселениците ширум светот.

Публикацијата „Светот на дланка“ е мое 50. издание, почнувајќи од првото 
дело „Англиско–македонскиот лимнолошки речник“, што го издаде Хидробио-
лошкиот завод од Охрид во 1986 година, па до денес. Во книгата се објавени 40 
репортажи од доживувањата и посетите на 40 земји во светот, и тоа: со 50 дво-
насочни, или 100 еднонасочни патувања преку Атлантскиот Океан, почнувајќи од 
првиот лет во САД во 1964 година и во Канада во 1966 година па се до денес, 
потоа трите патувања до Австралија, посетите на: Индија, Емиратите, Средна и 
Јужна Америка, Европската унија и голем број земји на Блискиот Исток и Африка. 
Како куриозитет ќе споменам дека по повод 40-годишниот брачен живот со моја-
та животна сопатничка Нада Николовска–Катин, како гости на Лили и Стив Пли-
акес, во февруари 2014 година заминавме за Флорида. Од таму, со најголемиот 
брод на светот наречен „Волшебникот на морињата“ ги посетаме Хаити, Јамајка 
и Мексико и пак да се вратам во Мајами. Потоа со џипот на нашите пријатели 
ги прокрстаривме источните држави на САД на пат за Торонто, од каде нашето 
најдолго патување го продолжив за Виена и Скопје.

Во книгата „Израел и Македонија“ (2017) е опфатена посетата на „Света-
та земја“ Израел и највозбудливото патување, исполнето со многу искушенија, 
сознанија и предизвици. Да се запознае „Светата земја“, нејзините библиски мес-
та, градови, култури, религии, обичаи и многу карактеристики на нејзиниот со-
времен свет беше вистински предизвик. Притоа имавме можност да посетивме 
бројни споменици кои имаат светско значење и кои оставаат вечни траги во сеќа-
вањата на посетителот.

Израел за Евреите е ветената земја од Господа на Аврама и на неговите след-
беници. За нас христијаните Израел бил и останал факелот на светоста каде, 
раѓањето, чудотворието и моќта на Спасителот Исус Христос, е божествено сочи-
нение и овоземна припадност следена од многуте стотици милиони следбеници 
кои ги има во сите земји од целиот свет. 

 Проф. Филип Ангелковски
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МЕРИ КОНДОВ 
ПРВАТА ПРЕТСЕДАТЕЛКА НА ЖЕНСКАТА СЕКЦИЈА

Несомнено, кога се пишува за историскиот развој на првата македонска пр-
вославна црква „Свети Климент Охридски” во Торонто, Канада, тогаш името на 
Мери Кондов (Кондоф) е тесно поврзано со активностите и работата на овој ду-
ховен храм. Таа беше првиот избран претседател на Женската секција во 1963 
година, чија работливост, честитост и трудољубие оставиле длабоки траги кај 
помладите идни македонски генерации во Торонто.

Инаку, Торонто, градот на Мери, се наоѓа на убавиот северен брег на езерото 
Онтарио и е главен град на Онтарио. Од 1951 година, во текот на изминатите 64 
години, тој постепено расте. Торонто, Ејџинкорт, Скарборо, Северен Јорк, Итобико, 
Јорк и Источен Јорк се споија и сочинуваат една целина. Во поново време, Торонто 
не само што се зголеми во големина, туку, исто така, го удвои своето население.

 Градот има транзитен систем што се протега од аеродромот па преку целиот 
град, кој вклучува линии на подземната железница, автобуси, трамваи, градска и 
меѓурегионална железничка линија која го поврзува градот со околните области. 
За поголема ефикасност, транспортниот систем се надоградува со нов пред-
лог-систем наречен „Смарт Трак” (’паметен колосек’). Торонто се разви во кос-
мополитски, мултикултурен град каде што живеат повеќе од 120 нации и нацио-
налности од сите делови на светот, а сите со различни култури, обичаи и религија. 
Постојат многу места за богослужба, каде што луѓето можат да ги практикуваат 
своите различни верувања - цркви, синагоги, џамии и храмови. 

Торонто е културен центар со ресторани и бистроа што нудат интернацио-
нална кујна. Тука е и Си Ен Кулата (CN Tower), која до пред неколку години беше 
највисокото здание во светот; уметничката галерија на Онтарио, неколку музеи, 
вклучувајќи го и музејот „Ројал Онтарио”, Научниот центар, Салата на славните 
хокејски имиња, Симфонискиот оркестар на Торонто, кино-сали, Опера и балет. 
Постои дури и вистински замок, Каса Лома (Casa Loma), кој бил изграден од стра-
на на Сер Хенри Пелхам за неговата сопруга, но кога тој повеќе не можел да си го 
дозволи тоа, градот Торонто го презел замокот и го предал на клубот „Киванис” 
(Kiwanis Club) да го намени за разгледување, банкети и свадби. На овој начин, за-
мокот постепено се обновува.

Исто така, Мери како видна Канаѓанка од македонско потекло во Торонто, 
била член на повеќе македонски и канадски асоцијации. Таа била секретар во не-
колку поголеми фирми, потоа секретар на Комитетот за помош на настраданите 
во скопскиот земјотрес од 1963 година, уредник и водител на англискиот дел на 
македонскиот радиочас „Македонски глас”, како и член на делегацијата на Либе-
ралната женска асоцијација.

Мери е родена во 1923 година во Торонто, каде што нејзините родители Крис 
и Тина Василеви се доселиле уште во времето по Првата светска војна од селото 
Жупаниште – Костурско, од Беломорска Македонија. И родителите на нејзиниот 
сопруг Пит (Пандо) Кондов, кој бил роден во Детроит, САД, потекнувале од Кос-
турско, Егејска Македонија; мајка му била од Габреш, а таткому од Д‘мбени. Тие 
биле едни од првите македонски доселеници во „ветената земја” - Америка.

И покрај тоа што се родени на северноамериканскиот континент, Мери по-
стојано се борела и ја докажувала вистината за македонскиот народ и Македо-
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нија. Тоа особено го правела со активноста во македонската православна црква 
„Свети Климент Охридски” и националната организација „Обединети Македон-
ци”, афирмирајќи ја македонската вистина, култура, наука, традиции, историја, 
верувања, обичаи, религија и друго.

Меѓу бројните активности на тие простори насочени кон зачувување на маке-
донското национално битие, Мери заземала значајно место и била една од мошне 
забележливите Македонки во најголемата колонија – Торонто, во еден долг пери-
од. Врската на таа Канаѓанка од македонско потекло со дедовската земја – Маке-
донија, била долготрајна и цврста и значела продлабочување и проширување на 
сознанијата за Македонија и за македонскиот народ. 

Таа особено ги проширила врските со Македонија по Втората светска војна 
и по конституирањето на Република Македонија, еден од ослободените делови 
на распарчена Македонија. Така, во 1947 година, како член на Клубот на маке-
донската народна лига, била испратена како делегат да присуствува на Првиот 
светски младински фестивал што во организација на Светската студентска унија 
се одржал во тогашна Чехословачка.

Познанството на семејството на авторот на овие редови со Мери и нејзиниот 
сопруг Пит Кондов траеше педесетина години. Така, во една пригода во разгово-
рот што го водевме пред повеќе години во нивниот прекрасен дом во Норт Јорк, 
дел од Торонто, бевме информирани дека тоа и било нејзино прво доаѓање на 
стариот континент, Европа. Имено, таа пристигнала со група студенти од целиот 
свет, а во рамките на канадската студентска организација „Дабари”, работела на 
изградба на градот Лидице во тогашна Чехословачка.

Од Лидице допатувала во Белград, како гостинка на Густав Влахов, тогашен 
функционер во Југославија. Тој период бил прекрасен дел од нејзиниот живот. 
Во Белград останала две недели каде се интересирала и била запозната со жи-
вотот и активностите на Македонците во Белград, во Република Македонија и во 
Беломорска Македонија, а потоа заминала на едномесечна ударничка работа на 
пругата Брчко-Бановиќ. Таму се запознала со еден нов живот, различен од оној во 
Канада и, како млада девојка тоа и останало во долги и вечни сеќавања.

Потоа, наместо да оди во родната Канада, Мери се упатила кон Македонија, 
земјата на нејзините предци, каде што останала десет месеци. Како што ни рече 
Мери, на радоста ѝ немало крај, Првпат згазнала на македонска земја, а Македо-
нија постојано била присутна во нивниот дом во Канада, зашто мајка ѝ и татко ѝ 
никогаш не го заборавиле своето родно место, Жупаниште, туку често се сеќавале 
и подариле љубов во семејството кон нивната родна земја, Македонија.

Љубовта кон Македонија Мери ја збогатила со тоа што од Канада донела ра-
диостаница, која била наменета за борците во Граѓанската војна во Грција. Ради-
останицата била купена со доброволен прилог и била подарок од Македонците 
во Канада, со цел да им се помогне на браќата Македонци во Егејска Македонија 
кои се бореа за социјални и национални права.

Најпрвин, пристигнала во Скопје, каде што се задржала подолго време, а потоа 
била испратена во селото Перово на брегот на Преспанското Езеро за да се за-
познае со животот на Македонците во Македонија. Според кажувањето на Мери, 
таму првпат вкусила леб од фурна и јадела грав од грне, ставен во една тепсија 
од која јаделе сите заеднички. Од Перово заминала и посетила многу места ши-
рум Македонија. Ги видела Ресен, Преспа, Охрид, Битола, Прилеп, Велес, Попова 
Шапка и други места. 
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По десетмесечниот престој во Македонија, Мери се вратила во Канада, а потоа 
отишла во САД, каде што се запознала со Пит Кондов, со кого во 1949 година ста-
пуваат во брак во Детроит. Во почетокот Мери и Пит (Пандо) живееле во Детроит, 
потоа во Виндзор, а по 1955 година засекогаш се доселиле во најголемата метро-
пола воОнтарио - Торонто.

Мери и Пит беа пензионери, кога го водевме разговорот и живееја во убави-
от дел на метрополата Торонто, Виловдеил и беа среќни со својата ќерка Гола-
ба (Дов), зетот и најмногу со внукот Кристи. Тие беа едно среќно македонско се-
мејство. Меѓу другото, Мери и Пит беа активни во организацијата „Обединети Ма-
кедонци”, а Мери долги години беше активен член на организацијата на Женската 
секција и нејзин прв претседател, како и долгогодишен активен член на управата 
на МПЦ „Свети Климент Охридски” во Торонто. Таа се покажа и докажа пред сè 
како голем административец, и како силен вљубеник во македонскиот народ, во 
Македонската православна црква – Охридска архиепископија, кон македонските 
иселеници во демократска и мултикултурна Канада и како Канаѓанка која ја сака 
и ја афирмира дедовската земја – етничка Македонија.

Професорот Пит Кондов, сопругот на Мери, пак, беше еден од видните Ма-
кедонци во Торонто, активен член на повеќе македонски и канадски асоцијации, 
интелектуалец, професор по занимање, а Македонец по определба. Тој беше 
еден од најактивните членови на „Обединети Македонци” во Северна Америка 
и на Канадско–македонското друштво за наука. Тој беше човекот кој ги презен-
тираше Македонците и нивните асоцијации пред канадските и американските 
власти и пред бројни институции, пред кои ја презентираше вистината за Маке-
донија и за македонскиот народ, а настапувал на бројни манифестации и собири 
во одбрана на Македонија.

Пит Кондов беше факултетски образован човек, искусен професор, педагог и 
основоположник на многу технички достигнувања во неколку канадски технички 
училишта и колеџи. Како инженер, во неговиот долгогодишен стаж се докажал 
и покажал, за што беше добитник на бројни пофалби, награди и признанија. Тој 
постојано нагласуваше дека му било мило што е Македонец, зашто, според него 
тие се горд народ со своја историја, култура, традиција, сегашност и иднина. Кога 
ја читал историјата од античко време до денес што ја напишале англосаксонци, се 
наоѓал себе си како дел од тој измачен, разделен, но горд народ.

Како што велеше, тоа го потврдил кај Македонците во Торонто, но и при не-
говата посета на Македонија кога отишол во родниот крај на неговите предци 
во Костурско, во Егејска Македонија. За жал, таму се запознал и со судбината на 
Македонците од егејскиот дел на Македонија кои, поради бројни причини од по-
литички и економски карактер, морале да го напуштат родното огниште и да ба-
раат леб по светот.

На крајот од разговорот познатите и признати Македонци Мери и Пит Кон-
дов потенцираа дека биле афирматори и вљубеници во македонската вистина 
и во Македонија. Во исто време го искажаа задоволството и заклучија дека за 
голема среќа, Македонците од етничка Македонија си нашле место под сонцето 
и во новата средина во Торонто. Тие беа среќни што Македонците претставуваат 
значаен дел на севкупниот живот во мултикултурното општество на демократска 
Канада и дека во исто време Македонците во дијаспората се дел од мозаикот на 
дедовската земја Македонија.
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ЏОН (ВАНЕ) КУЗЕВ 
ВИНСКИОТ ПАТ МАКЕДОНИЈА – КАНАДА

Џoн (Ване) и Дана Кузеви, се Македонци кои пред педесетина години свиле 
глездо во Торонто, во демократска и мултикултурна Канада. Тие сега се пензи-
онери, меѓутоа, во минатото Џон беше познат и признат канадски бизнисмен од 
македонско потекло, кој во подолг период негуваше и продлабочуваше деловни 
врски со бројни претпријатија во Македонија. Меѓу другото, Кузев е бизнисменот 
кој прв го донесе македонското вино во Канада. Но, се чини, најважно од сè, е тоа, 
што Дана и Џон се честити граѓани, пријатни соговорници, гостопримливи, имаат 
македонски и канадски манири и навики во бизнисот, а се вљубеници и поддржу-
вачи на сè што е македонско.

Ваквиот патриотски однос на брачната двојка Кузеви се покажа и докажа во 
текот на нивниот бизнис во работните простории до самата фабрика на авенијата 
„Мидланд”. Тоа беше место на средби и разделби и свратилиште на бројни по-
сетители од стариот крај и од македонската колонија во Торонто, најголемата и 
најзначајна метропола на Онтарио. Затоа, голем број дојденци и случајни намер-
ници од сите делови на Македонија кога пристигнуваа во Торонто, задолжител-
но ја посетуваа фирмата „Јунајтед глас” (United Glass), чии сопственици беа Џон 
(Ване) и Дана Кузеви. Денес, пак, нивната македонска куќа во Скарборо е како 
дом на пензионери и место за средби и другарувања 

Авторот на овие редови, Славе Катин имал повеќе средби со брачната двојка 
Кузеви и како бизнисмени и како пензионери, меѓутоа, овој пат ке се задржиме 
на времето кога тие го водеа бизнисот во фирмата „Јунајтед глас”. Во разговорот 
што при нашата тогашна посета на Торонто го водевме во просториите на „Јунај-
тед глас” или во „македонската фабрика”, како што Македонците често ја нареку-
ваа оваа фирма во Канада, повеќе бевме информирани за животот и работата на 
оваа македонска брачна двојка. 

Меѓу другото, дознавме дека покрај бизнисот, тие се дарители на поголеми па-
рични и материјални средства за македонските православни цркви, организации, 
радио и телевизиски часови, како и весници што се печатат на македонски јазик во 
Торонто. Џон бил активен во општественото живеење на македонската колонија 
во Торонто, а е член, и бил во управите на МПЦ „Свети Илија” и на „Свети Климент 
Охридски”, каде бил и претседател на црковната управа. И сега како пензионери 
се активни членови на овие цркви, а се чести посетители и на македонските право-
славни цркви „Свети Димитрија” во Маркам и на „Света Недела” во Аиџекс.

Инаку, Ване Кузев е роден во селото Мрежичко, Кавадаречко, од каде што по-
текнува и неговиот татко, додека мајка му е од Воденско, во Беломорска Маке-
донија. Одраснал во Горна Бошава, Кавадаречко, каде што и го завршил осумго-
дишното училиште. По војната се запишал во Медицинското училиште во Битола, 
за потоа да се префрли во Шумарското училиште во Скопје. По завршувањето, се 
здобил со знаење од дрводелството и шумарството. Работел како магационер во 
Кавадарци и како столар во Ѓорче Петров.

Во 1966 година, заедно со својот животен сопатник Дана, која потекнува од 
преспанското печалбарско село Подмочани, заминува за Франција, од каде што 
по две години стасува на канадската почва и се населува во бисерот на Канада 
– Торонто. Во новата средина работел на разни места и со разни занимања, но 
најмногу како дрводелец, а Дана како моден кројач. 
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Од 1972 година, го отовориле дуќанот за стакло под име „Кавадар јунајтед глас 
инкорпорејшн”, кој подоцна прераснува во фабрика за стакло и алуминиумски 
производи, за кои имаат добиено бројни пофалби и признанија. Таа канадско-ма-
кедонска фабрика, како често ја нарекуваа, имаше значајни зделки и соработки 
со бројни фирми во Македонија, особено со поранешна „Алумина” од Скопје

Кога ја посетивме фабриката на Џон и Дана Кузеви, тие не запознаа со нив-
ното производство, со успехот и проблемите. Притоа, во тие тогашни услови Џoн 
ни рече: „Еве, извесен период, не само на Балканот, туку и кај нас во Канада се 
чувствува кризата, безработицата, стагнирањето на производството... Работа има 
сè помалку, затоа имаме извесен прекин во производството, а отпуштивме и по-
голем број работници. На тоа влијае и есенскиот и зимскиот период што наближу-
ва кога нашиот бизнис опаѓа. Но, таков е овој занает. Има скокови и падови. Ние 
имаме верба дека ќе се надминат тешкотиите и дека ќе продолжиме со нашата 
работа како во минатото. 

Но, како што гледате, имаме поголем број простории кои можат да се корис-
тат за разни намени. Но, ние имаме желба овој деловен простор да го дадеме 
бесплатно, за наше македонско дипломатско или друго претставништво, сè со 
цел да воспоставиме добри дипломатски, економски, културни и други врски 
меѓу нашата втора татковина, Канада и Македонија”, ни изјави Џoн Кузев.   

Фирмата „Кавадар импорт”, чиј сопственик беше Џон Кузев, имаше ексклу-
зивно право да увезува македонски вина и алкохолни пијалаци во Канада. Тој 
беше единствениот кој успеа „кратошија” и други вина да станат дел од голема-
та палета вина во Канада. Од почетокот на формирањето на фирмата, Џон беше 
претседател на таа увозна корпорација која, поради воените состојби на бивши-
те југословенски простори, имаше застој во увозот на македонското вино подолг 
период. Меѓутоа, со осамостојувањето на Република Македонија, тој канал меѓу 
Кавадарци и Торонто се отвори и во специјализираните канадски дуќани за алко-
холни пијалаци повторно пристигнаа поголеми количини македонски вина. 

Бевме сведоци на чинот на пристигнувањето на виното, кога Џон Кузев со 
својот партнер донесоа едно пакување во просториите на фирмата. На радоста 
ѝ немаше крај. Тогаш Дана нè послужи со „кратошија”, месо и со сирење. Притоа, 
наздравивме за успешни зделки, за подобри бизнис релации со Македонија.

Во врска со купувањето на македонските вина и жестоките пијалаци, Џан ја 
посетил Република Македонија многу пати, при што склучил нови договори. Така, 
тој ги посетил винарските визби во Кавадарци, Неготино, Охрид, Демир Капија, 
Ѓевгелија и во други градови, бидејќи беше заинтересиран за пласман на поголем 
број македонски вина и алкохолни пијалаци во Канада, каде што државата строго 
ги контролира и е многу тешко да се пробијат туѓи вина и алкохолни пијалаци на 
богатите трпези во Канада. На тоа им кумуваше грчкото лоби кое има пуштено 
„расипани” корени со цел да го спречи бизнисот со вино и други алкохолни пија-
лаци од Македонија.

Меѓутоа, Џон Кузев успеа не само „кратошијата” туку и голем број други маке-
донски вина и алкохолни пијалаци да станат дел од канадскиот државен бизнис. 
Подолг период од пензионирањето на Кузев, бизнисот со македонското вино е 
даден на д-р Енди Плуков член на „Македонско-канадскиот комитет за човекови 
права”, една од значајните македонски асоцијации во Торонто која е фор ми рана 
пред триесетина години, која се бори и ги штити човековите права, особено на 
Македонците во соседните земји на Република Македонија.
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Една од првите задачи на Комитетот беше да се запознае јав  носта со не  говите 
цели и задачи; со барањето на Комитетот за почи ту ва ње на човековите права на 
Македонците во Егејска Македонија, а во прв ред, за признавање на македонско-
то национално малцинство во Грција. „Ма ке дон скиот комитет за човековите пра-
ва” деј ствува надвор од границите на Македонија, со што македонското прашање 
доби светски размери, а посебно прашањето за заштитата на правата на мал цин-
ствата во Грција, Бугарија и Албанија.

Инаку, кога се пишува за винскиот пат кон Канада, секако дека водечко место 
има винарската визба „Тиквеш”. При тоа треба да се каже, дека нејзините почетоци 
можат да се најдат некаде кон крајот на XIX век, кога повеќе угледни семејства од 
Тиквешијата започнувале да создаваат вински подруми во кои се произведувало 
квалитетни вина во шишиња на чии етикети јасно се истакнувало географското 
потекло на виното. Периодот кореспондира со падот на Отоманската Империја. 
Пане Велков, трговец, аристократ и земјопоседник, отворил винарска визба на 
површина од 1200 метри квадратни. Првото споменување на „Тиквеш” во пишан 
документ се поврзува токму со овој период, поточно со 1885 година, која се смета 
и за година кога за првпат започнува организираното производство и продажба 
на вино во Македонија. 

Во 1912 година, било произведено првото вино со етикета на „Тиквеш“. Алек-
сандар Велков, син на Пано Велков, ја наследил сопственоста над лозјата и на 
винарската визба. „Тиквеш” започнал соработка со грчкиот производител на вино 
и алкохолни пијалаци „Метакса“, основана во 1887 година и добил лиценца за 
производство на алкохолни пијалаци под нивното име.

Во 1914 година појавата на болеста филоксера речиси целосно ги уништила 
автентичните сорти грозје како: жилавка, станушина, мустеник, пловдина, белер-
че и сивјак, што му нанело удар на лозарството во регионот. Но, тиквешките лоза-
ри и винари се обединиле и ги донеле американските хибридни сорти грозје, со 
што лозарството и винарството во Тиквешијата повторно земало замав. 

Деценијата пред почетокот на Втората светска војна е позната како период 
кога производството на вино во Тиквешкиот регион добива на интензитет. „Тик-
веш” станува препознатлив на Балканот и пошироко. Производите на „Тиквеш” се 
продавале во Србија, Албанија, Северна Грција, како и Турција и Египет. Во 1938 
година, Велков се повлекол од активната работа на винарската визба, но останал 
сопственик, додека неговиот најстар син Пано и најмладиот син Стефан го пре-
земале управувањето со винаријата. Тие го зголемиле производството на вино и 
пијалаци и започнале со производство на безалкохолни пијалаци. 

По завршувањето на војната, новите власти започнале со национализација на 
приватната сопственост. Со цел да го окрупни производството на грозје, вино и 
ракија, државата формирала претпријатие во кое влегле сите национализирани 
имоти, лозови насади и подруми на познатите лозарски семејства од Кавадарци. 

Притоа, Александар Велков доброволно ги предал клучевите од винарската 
визба со едно барање: новите сопственици да обезбедат вработување на негови-
те синови, бидејќи тие имаат знаење и искуство во производството на вино, што 
му било одобрено. Ова државно винско претпријатие го добило името „Тиквеш”. 
Потоа започнала и изградбата на винарска визба опремена со многукратно зго-
лемен капацитет за производство.

Денес вината и ракијата од кавадаречкиот крај се многу популарни кај Маке-
донците и кај другите народи од Балканот и пошироко кои живеат во демократ-
ска Канада, која го контролира алкохолот.
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АЛЕКСО ЛОЗАНОВСКИ 
И НЕГОВОТО ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЕШТВО

Преку хоризонтите во животот на народниот творец и поет Алексо (Леко) 
 Лозановски, како и на голем број Македонци во дијаспората, се открива сликата на 
библиската природа на земјата во која се родиле - Македонија. Затоа, со право се 
вели дека за вековноста, зачувувањето, развојот и идното опстојување на македон-
скиот јазик не се заслужни само Македонците во етничка Македонија, туку и Маке-
донците раселени насекаде по светот. Тие се афирматори и чувари на  македонски-
те национални достоинства низ најразлични форми и начини, поводи и пригоди.

Еден од тие афирматори на семакедонската култура е, секако, Алексо, или 
Леко Лозановски, како што милуваат да го именуваат неговите најблиски прија-
тели. Тој е познат и  докажан народен творец, поет, прозаист, талентиран и духо-
вит раскажувач во македонското иселеништво. Алексо е роден во убавата  Долна 
Преспа, во селото Арвати. Но, судбината го однела педесетина години да живее 
во метрополата Торонто,  во Канада, од каде преку пишаниот збор најмногу и 
најубаво ја изразува својата љубов кон својот роден крај Арвати, кон Преспа.

Кога се пишува за Алексо Лозановски, кој заедно со неговата сопруга, поете-
сата Неда Лозановска живеат во Торонто, во демократска Канада, има што да се 
каже. Имено, Алексо, пишува стихови за деца, за млади и за возрасни, тој е соби-
рач и низ сопствен творечки ангажман ги пресоздава умотворбите од македон-
ската народна литература.

Алексо Лозановски е интересен македонски иселеник, поет и прозаист. Во 
неговата биографија е запишано дека тој е роден во селото Арвати, Преспанско 
во 1934 година. Со образование се стекна во својот роден крај, во блиското село 
Крани, кога и започна да се интересира за македонското литературно творештво. 
Уште како младо момче, Алексо бил и претседател на Младинскиот актив на село 
Арвати, кој во тоа време броел околу 60 членови. Потоа, во 1960 година во Ре-
сен  го положил шивачкиот занает, а во 1965 година, фамилијарно се преселил 
во убавата и привлечна  Битола, каде, како многумина Преспанци се вработил во 
текстилната фабрика „Битолатекс”.

Во 1971 година, Алексо Лозановски како и голем број негови соселани, како 
што се вели, со куферот во рака, заедно со своето семејство, заминал за Торонто, 
Канада, каде и денес живее и твори како почитуван канадски пензионер.

Со доаѓањето во Торонто, тој активно се вклучил во редовите на црковниот, 
општествениот и културниот живот на македонските иселеници и станал член на 
повеќе културни друштва и македонски православни црковни општини во Торон-
то и пошироко. Тој е еден од основачите на Литературното друштво „Браќа Мила-
диновци” во Торонто, кое е формирано на 6 март 1987 година, како културна гран-
ка при Македонската православна катедрална црква „Свети Климент Охридски” 
во Торонто. Меѓу другото, бил и претседател на Литературното друштво, а повеќе 
пати бил и член на Управниот одбор и други секции на црквата „Свети Климент 
Охридски” во Торонто, потоа, околу десет години, бил и претседател на културни-
от комитет при црквата „Свети Климент Охридски”, а во црквата „Света Недела” 
во градот Ајџекс, бил претседател на „Судот на честа”.

Во историјата на овој скромен арваштанец од Преспа кој живее во Торонто, е 
запишано дека во 1997 година, на основа на неговите неколку издадени трудови 
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на поезија и проза, како и врз основа на тоа што тој како иселеник е бранител и 
чувар на македонскиот јазик, култура и литература, е примен за член на Друштво-
то на писателите на Македонија. Со тоа тој стана респектиран поет во групата 
македонски поети и писатели кои живеат и творат во Канада, САД, Австралија и 
Европската Унија.

Алексо Лозановски повеќе пати бил учесник на светската манифестација 
„Струшки вечери на поезијата”, која секоја година се одржува во родниот град на 
браќата Миладиновци, Струга. Покрај тоа што настапил  низ повеќе градови во 
Македонија, исто така, со своја поезија настапил и во Канада, Америка, Австра-
лија и во некои земји од Европската Унија.

Со пишување поезија и проза се занимава од поодамна. Првата негова книга –
збирка од шеговити, сатирични кажувања и записи, ја објавил во 1995 година, под 
наслов „Од итар поитар” (проза). Со ова необично дело постигнал виден резултат 
меѓу Македонците во Канада и САД, а особено меѓу членовите на Литературното 
друштво „Браќа Миладиновци” во Торонто.

Поетскиот првенец на Алексо Лозановски, пак, е стихозбирката насловена 
„Скаменети траги”. Таа е издание на реномираната издавачка куќа „Матица ма-
кедонска”, а е издадена во 1998 година. Оваа стихозбирка содржи педесетина 
песни, главно, со родољубив, мисловен, интимен и дескриптивен карактер. Таа е 
збирка во која е насликана современата македонска литературна мисла од аспек 
на еден Македонец - иселеник. Стихозбирката „Скаменети траги” содржи стихови 
преку кои авторот ја изразува својата љубов кон македонската песна,  низ својата 
мисла  и творечко  проникнување. 

Поетското остварување на Лозановски, пак, под наслов „Прозорци” (1999) е 
поделено на два  циклуса во кои се  застапени 50 песни. Тематиката на песните 
имаат за цел да го доближат читателот до суштината на македонската поезија на 
Македонците во дијаспората..

Алексо Лозановски покрај поезија за возрасни, пишува и поезија за деца. Тоа 
е детската поетска збирка под наслов „Подарен цвет”, издадена во 2005 година. 
Таа е поделена на три циклуси, во која се застапени 41 басничка. Целта за изда-
вање на оваа детска збирка поезија беа младите македонски читатели, кои живе-
ат во Торонто, да се запознаат со македонските басни.

Исто така, Леко Лозановски е автор и на стихозбирката „Светулка”, издадена 
во 2011 година, а негови трудови се објавувани во разни весници, книги и списа-
нија во македонската дијаспора и во Република Македонија.

Од оваа и од другите стихозбирки може да се заклучи, дека Алексо Лозанов-
ски ги пишува стиховите онака како го научил животот, со љубов кон народното 
творештво, кон Македонија, од душа, со препознатливи стилски фигури. Со сите 
тие интимни поетски остварувања тој ги направи значајните чекори во неговото 
скромно, но големо поетско остварување меѓу македонските иселеници.

Се чини најзначајното дело на арваштанецот Алексо (Леко) Лозановски од То-
ронто е  монографијата за селото Арвати. На промоцијата што се одржа во маке-
донската православна црква „Свети Климент Охридски” во Торонто, авторот на 
овие редови како промотор на книгата рече дека ова обемно и луксузно издание 
на издавачката куќа „Менора” од Скопје, кое  излезе во 2001 година, а кое содржи 
триста страници има за цел, да го спаси од заборавот убавото преспанско село 
Арвати и традицијата на населението во него.
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Делото „Арвати” е опстоен труд во кој се дадени релевантните податоци за 
селото и неговите жители, меѓу кои: историскиот развој на оваа долнопреспанска 
стара населба, особеностите и карактеристиките, стопанските и семејните прили-
ки на населението, традициите и верските празнувања, како и голем број подато-
ци за секое семејство во селото и насекаде по светот.

Во делото се вели дека интересот за печалбарското село Арвати во Долна Прес-
па не бил карактеристичен само за неговите поранешни или денешни жители, туку 
напротив, неговиот историски развој и богатото културно минато биле предизвик 
и за многумина домашни и странски научници кои пишувале за Македонија. Инаку, 
Арвати има заедничко селско подрачје со селото Крани. Тоа има само околу седум-
десетина куќи, но имало шест македонски православи цркви и тоа: манастирската 
црква „Свети Архангел Михаил”, потоа црквите „Свети Илија”, „Свети Наум”, „Света 
Недела”, „Свети Никола” и „Света Богородица” каде се и старите гробишта.

Во монографијата „Арвати”, се дадени статистичките податоци, со кои се сака 
да се запознае читателот со демографскиот раст на на ова преспанско село. Во 
неа, исто така, се дадени податоци за неговиот историјат, култура и традиции. 

Авторот Алексо Лозановски се потрудил на читателот да му претстави, тој да 
се запознае со селото Арвати и со низа други карактеристики. Со еден збор, мо-
нографијата е огледало за целокупниот живот во селото Арвати во Долна Преспа 
и е значајно дело на иселеникот Алексо Лозановски.

Легендите и митолошките верувања се често застапени  меѓу луѓето кои се 
интересираат и сакаат да знаат како настанале некои места или случки. За одре-
дени нешта, во атарот на селото Арвати има повеќе легенди. Една од нив се од-
несува за манастирот „Пресвета Голема Богородица”. За подигнувањето на овој 
храм, меѓу старите мештани се говорело дека некогаш пред да биде изграден де-
нешниот храм на истото место, преку ноќта, на жителите од маалото Реџовци (од 
албанско население) кое се наоѓа преку селската река, спроти постојниот храм, 
им се сторило дека слушаат некакво плачење од женски глас. 

На западната страна во непосредна близина од тоа место живеело и тогаш 
и денес живее семејството Лозановци. Но, Лозановци воопшто не го слушнале 
гласот, бидејќи не биле од спротива на тоа место од каде доаѓал тој тажен плач.

Еден ден мештаните од преку реката, им рекле на постарите луѓе од семејство-
то на Лозановци: А бре комшии, има неколку вечери на она место преку реката на 
среде ноќ како да ни се слуша некакво плачење од женски глас. Па, рековме да ви 
кажеме да се види што е тоа плачење, дали е некоја напатена жена, или се работи 
за нешто друго.

Кога постарите луѓе на Лозановци ги слушнале тие зборови од нивните соседи, 
ги известиле сите луѓе од Арвати, со мисла дека тоа плачење можеби е на Пресве-
та Богородица и местото каде плаче, треба да и припаѓа нејзе.

Тогаш селаните од село Арвати се собрале и го изградиле овој свет храм. От-
како селаните го изградиле храмот, плачењето веќе престанало и оттогаш го на-
рекле манастир на „Пресвета Голема Богородица” на која патрониот ден и е на 28 
август, каде се збираат луѓе (верници) од сите околни села.

Едни од поддржувачите, помагателите и верници кои со љубов го чекаат овој 
голем христијански празник посветен на пресвета Голема Богородица се, секако 
Алексо и неговата сопруга Неда со семејството.Лозановски, кои повеќе години 
доаѓаат од Торонто во Арвати.
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НЕДА ЛОЗАНОВСКА 
И НЕЈЗИНИТЕ ПОЕТСКИ ОСТВАРУВАЊА

Македонците раселени насекаде по светот се едни од афирматорите на ма-
кедонскиот јазик, култура, обичаи, религија, на македонскиот народ и на Маке-
донија. Една од таквите Македонки е, секако, Неда Василевска–Лозановска по 
потекло од преспанското печалбарско село Штрбово, во Долна Преспа.

Судбината на семејството Лозановци била да ја напушти Македонија и да се 
пресели во Канада, во еден сончев и расцветан ден, на Ѓурѓовден, 6 мај, 1971 го-
дина. Во таа пролетна убавина тие се подготвиле да ја напуштат Македонија и да 
се преселат во Торонто, каде поетесата Неда со својот сопруг Алексо и семејство-
то живее повеќе од педесет години. Меѓутоа, иако ова доблесно семејство живее 
во демократска Канада, тоа остана доследно на својата вековна македонска на-
ционална припадност и на своите корени во етничка Македонија.

Треба да се нагласи дека членовите на семејството Лозановски се големи 
приврзаници и почитувачи на Македонија и на нивната втора татковина – Кана-
да, затоа, често се вели  дека тие се еден вид мост меѓу Македонија и Канада. Тоа 
се потврдува со зборовите на Неда,  дека каде и да се оди, каде и да се биде во 
светот, во која било точка и судбинскиот дел од животот, човек треба да се бори за 
својата иднина, да го чува мајчиниот јазик, обичаите, традициите и религијата, со 
цел да остави  трајни  белези за идните генерации тие  да  ги продолжат древните 
македонски вредности. 

Животот на Неда Лозановска е, истовремено и историја на Штрбово, на Прес-
па, на Македонија, а преку неа и на македонското иселеништво. Иселеничката 
приказна за Македонката домаќинка, мајка, баба, пријателка и поетеса Неда, а со 
тоа, пак, и на нејзиното семејство Лозановски е и единствена и слична и идентич-
на и различна со судбинските на Македонци кои талкаат по светот.

Инаку, Неда Лозановска е родена и одраснала во Македонија, во Штрбово, 
кое е убаво македонско село од збиен тип, со околу 70 куќи, сите новоизградени. 
На куќите преовладуваат белите фасади, а околу нив овошни и други насади.Во 
Штрбово постојат осум верски објекти 

Неда се омажила во селото Арвати, Преспа, а поголемиот дел  од животот го 
поминува во Торонто. Како што таа ќе рече дека се родила на богородичните пос-
ти, пред славењето на света Голема Богородица, на  25  август  1938  година,  а  
името  го  наследила  по  името на баба  и’ Неда,  мајка  на  татко  и’.

Во Штрбово го поминала детството и го завршила основното образование. Во 
1965 година со семејството се доселува во Битола, а во 1971 година, заедно со 
сопругот Алексо и децата Здравко и Соња заминуваат за Торонто, Канада.

Во изминатите педесетина години во Канада, таа е активна во македонската 
заедница. Меѓу другото, е член на Литературното друштво „Браќа Миладиновци” 
при МПЦ „Свети Климент”, во кое била и потпретседател.

Објавила десетина поетски творби во Канада и во Македонија. Нејзино прво 
поетско остварување е стихозбирката „Молк” објавена во 1993 година. Потоа ги 
објавила стихозбирките: „Напуштени дворови”, 1994, „Премолк” и „Моите мисли 
и зборови”, 1998, „Подмамка”, 2002, „Подалеку од занесот”, 2004, „Туѓи патишта”, 
2006, „Загриз во сонот”, 2008, „Бесоница”, 2009, „Ѕвездена везилка”, 2010, 
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 стихозбирките „Небесна ѕвезда” и „Разделба” во 2011 година и „Автобиогра-фија-
та”, објавена во 2014 година.

Стихозбирката „Молк” од Неда Лозановска  е прво нејзино поетско дело, под-
готвено и објавено во 1993 година. Во  него може да се види дека, бескрајни се 
тагата и копнежот далеку од родното огниште. Проклетството е судбината на от-
корнатиот. Како што поетски ќе рече и Неда „Таму ни животот е живот, ни сонот 
е сон”. Затоа со право се вели дека, болката како потсрек на поетската инспира-
ција, како еден вид напишано правило, се преповторува и во случјаот со Неда 
Лозановска. Таа како Македонка далеку од сопствената грутка земја и коренот, 
домаќинка и мајка, честопати сама со себе, го започнува своето преслушување на 
минатото низ  стиховите.         

Во стихозбирките „Напуштените дворови”, 1994 година, „Премолк” и „Моите 
мисли и зборови”, 1998 година се стихозбирки за Македонија, каде е огништето 
на Неда. Со тоа, поезијата на Неда Лозановска е претстава за темното и светлото. 
Затоа и Неда ќе напише:

„Ние, откорнатите, во душата имаме тешка болка, во нас ја носиме старата слика. 
Кога се враќаме во нашето родно место, гледаме споменици, гледаме камења кои 
ги покриле трнливи капини, синорите се смениле, а на нашите плеќи останал това-
рот. Иако купивме куќи, купивме и таму имаме, стан, куќа, нива, друга куќа во селото 
Штрбово, сè е под своја стреа. Ние одиме и се враќаме со студени тела, над облаците 
лебдиме, иако чуваме автомобил во Македонија, во Битола, останавме туѓинци”. 

За целосна слика за Неда и нејзиниот сопруг Алексо и нивното семејство Ло-
зановски, за нивната семејна прикаска, судбина, успеси, за нивното  постигну-
вање  на  литературно поле и сè  она што значи Неда и Алексо е дадено во делото 
„Автобиографија” на Неда. Во делото, кое го подготви, уреди и отпечати авторот 
на овие редови, Славе Катин, на  еден  многу  интересен,  наративен  начин, се 
вметнати   многу убави описи, романсиерски обиди, мудри изреки, поучни сове-
ти, а со тоа се презентирани историскиот, животниот, семејниот, иселеничкиот и 
творечкиот опус, пред сè, на поетесата Неда Лозановска, како и други рекевантни 
податоци за историскиот развој на родното место на Неда Василевска-Лозанов-
ска-селото Штрбово.

Неда Лозановска е голем роднокраен поборник и вљубеник во македонскиот 
поетски пишан збор. Во исто време со својата поезија е позната, не само во ма-
кедонската заедница во Торонто, особено преку Литературното друштво „Браќа 
Миладиновци” што е во рамките на црквата, туку и во Македонија.

Како резултат на тоа, меѓу другото, таа е член на Друштвото на писателите на 
Македонија, учесник на Струшките поетски вечери, добитник на „Иселеничката 
грамота” што и ја додели Матицата на иселениците од Македонија, како и  добит-
ник на други награди и признанија. 

Затоа е големо задоволството кога ќе се најде успешна Македонка во светот, која 
голем дел од својот живот го посветила на пишаниот збор за Македонија. Затоа, со 
право се вели дека поетесата Неда Лозановска е на распетие меѓу Преспа и Торонто. 

Во едно интервју за весникот „Дневник” од 18 март 2006 година, Неда и Алек-
со Лозановски го изјавија следното:

Нема ноќ да не ја сонувам Преспа, крај езерото или под Пелистер, уште од 1971 
година, кога заминавме во Торонто, Канада. Со Преспа заспивам, со неа се будам, 
вели поетесата Неда Лозановска, родена во ресенското село Штрбово.
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Се сонувам на ливадите и на ридовите, со овците, во градината крај траповите, 
крај чешмата со момите, на сретсело со селаните. Сите тие соништа и несоници 
потоа ги претворам во стихови во кои, главно, тагувам за татковината, за моите во 
неа, но пеам и за нашиот живот во Канада - раскажува таа.

И нејзиниот сопруг сонува за детството поминато во стариот крај.
„Иако сум со илјадници километри далеку од мојата родна Преспа, носталгија-

та за неа секогаш е присутна и не ми дава да ги заборавам старите времиња”, 
запишал во предговорот на својата нова книга „Народни преданија” Алексо Лоза-
новски, родум од убавото село Арвати, во Долна Преспа. 

Тој 34 години живее во Канада. Инспирацијата да ја напише книгата ја добил 
од преданијата што ги слушал од постарите.

- Тие се дел од нашата локална историја. Колку е човек подалеку од родни-
от крај или од својата земја, толку носталгијата е поголема. Ова издание, секако, 
произлегува од мојата љубов и приврзаност кон мојата татковина, доживувана 
од далеку и со децении. Преку моите „Преданија” иселениците барем за миг ќе 
се вратат во родниот крај и ќе ги оживеат спомените за родните огништа, да не 
ги заборават и да им ги пренесат на идните поколенија, кои се родени, растат и 
живеат далеку во туѓина. Книгата излезе летово со поддршка на Агенцијата за ис-
елеништво на Република Македонија. Неодамна беше отпечатена и промовирана 
во Скопје, а наесен ќе го направам тоа и во Торонто, кога со Неда ќе се вратиме 
таму - појаснува Лозановски.

Тие се канадски пензионери и членови на Друштвото на писатели на Маке-
донија. Велат дека лете се инспирираат во родната Преспа, а во зима пишуваат 
покрај Нијагара и езерото Онтарио.

Три децении соништата за Преспа ги претворија во стихови, а носталгијата за 
преспанските бранови ја ублажија со шумот на Нијагара.

Алексо е еден од основачите на Литературното друштво „Браќа Миладиновци” 
во Торонто, во 1987 година, во кое членуваат голем број Македонци од етничка 
Македонија, а двајцата тие се едни од поактивните. 

Треба да се одбележи дека  Литературното друштво “Браќа Миладиновци” ра-
боти во состав на црковната општина „Св. Климент Охридски” во Торонто. Тоа е 
формирано на 6 март 1987 година. Првата литературна вечер, ја одржа во мај 
1987 година по повод 126-годишнината од излегувањето на познатиот Зборник 
на браќата Миладиновци и во чест на формирањето на друштвото. Тогаш, за прв 
пат пред македонската заедница во Торонто членовите, меѓу кои и Неда и Алексо 
Лозановски се преставија со свои литературни творби.

Исто така тие се претставија со свои поетски творби уште од самиот почеток, 
кога на 1 јули 1989 година Литературното друштво “Браќа Миладиновци”  ја печа-
теше првата публикација “Литературна мисла”.

Канадските пензионери од мај до октомври живеат во Преспа, а другиот дел 
од годината го поминуваат со своите најблиски во Торонто. 

Неда досега објавила седум збирки поезија, а Алексо издал неколку збирки, кни-
гата со народните приказни и анегдоти „Од итар поитар” и монографија за Арвати. 

И двајцата го користат слободното време за пишување.Така во последните го-
дини тие имаат подготвено нови книги, кои чекаат да бидат објавени.
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ЛЕФТЕР МЕТОДИЕВ МАНЧЕ 
ЕСТЕТСКИ ХИРУРГ ОД СВЕТСКИ ГЛАС

Лефтер Методиев-Манче е познат светски естетски хирург, трансплантер и 
универзитетски професор. Тој е еден од малите великани, кои го поминаа маке-
донскиот дел од пеколот, ги изодеа македонските планини, Европа и светот, но 
никогаш не заборавија дека се Македонци.

Лефтер Манче е роден на 29 септември 1935 година во село Загоричани, 
Костурско, егејскиот дел на Македонија. Се родил како петто (од шест) дете во 
семејството Џидрови. Неговиот татко Методи, заедно со 72 мажи од селото бил 
затворен од монархофашистите во април 1945 година и осуден на 101 година ро-
бија на егејските острови (1945 - 1961). Во текот на Ѓраѓанската војна во Грција, 
неговата мајка Александра (Цана) и тројцата браќа (Димитар, Стево и Харила) за-
гинале како партизани, а Лефтер го одгледувале неговата тетка Јана Манчева 
(сестра на мајка му) и тетинот Стево, по кои го носи и презимето. Во чест на своите 
браќа кои беа убиени во Граѓанската војна во Грција, д-р Лефтер Џидров-Манче 
ја формира неговата Фондацијата „Браќа Џидрови”.

По жестоките бомбардирања на македонските села во 1948 година, заедно 
со други деца од егејскиот дел на Македонија, Лефтер како тринаестогодишник 
бега преку преспанското село Љубојно и Битола во Будимпешта, Унгарија. Некол-
ку месеци по доаѓањето во Будимпешта, децата бегалци биле распределени во 
прифатилишта во повеќе градови и села во Унгарија, а Манче бил со група од 21 
дете од Загоричани. 

Во Унгарија, Лефтер Манче завршил основно и гимназиско образование, а по-
тоа како добар спортист го завршил Факултетот за физичка култура (1955-1959). 
Веднаш потоа ја остварил големата љубов кон медицината . Во 1959 година се 
запишал на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Дебрецен. По дипломи-
рањето со одличен успех во 1965 година, Лефтер Манче, најпрво, работи четири 
години како помошник доктор, а по положувањето на испитите во октомври 1969 
година и со стекнувањето на титулата доцент, работи како асистент-професор на 
Универзитетската хируршка клиника. 

Во 1973 година, тој бил испратен од Универзитетот во Киев, тогашен СССР, и 
откако се појавила неговата студија за рак на дојката во Германија, во април ис-
тата година бил поканет на водечкиот Институт за истражување на ракот Финсен 
во Копенхаген, Данска. Таму останал два месеца, а потоа решава својата специја-
лизација да ја продолжи во Канада.

Во јуни 1973 година, Лефтер Манче емигрирал во Канада. Објавувањето на 
неговите студии во меѓународни реномирани медицински списанија, му овозмо-
жуваат од канадските власти да добие трајна виза за престој, по што ја започнал 
битката да го доведе и своето семејство. По долги шест месеци, унгарската влада 
дозволила неговата сопруга и двата сина да дојдат во Канада. 

Меѓутоа, во Канада не му биле признати испитите, па морал да почне од почеток. 
Во текот на наредните две години ги положува американските испити, а од 1975 до 
1979 година работи на Катедрата за општа хирургија на Универзитетската клиника 
во Отава. Во 1979 година ги положил канадските хируршки испити и во 1980 годи-
на Лефтер Манче ја отворил првата приватна клиника за естетска хирургија во Ка-
нада. Согледувајќи дека може многу повеќе да придонесе во естетската хирургија, 
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почнал да патува по светот, посетувајќи познати специјалисти од оваа област. Тој го 
собира потребното знаење, по што почнува да работи како оператор-специјалист 
за трансплантација на коса, липосукција, пластика на лице, на очи и на гради.

Во 1984 година заминал за Кан каде присуствувал на Првиот светски конгрес 
на пластичари за липосукција, по што започнал да извршува хируршки интервен-
ции. Неговото име се појавило на канадските медиуми, а во 1986 година го пишу-
ва првиот вовед по липосукција кој истовремено е прва ваква статија од областа 
на естетската хирургија во Канада. Истата година во Будимпешта, одржал преда-
вање на оваа тема, а неговите написи за липосукција се појавуваат во канадските, 
унгарските и француските медицински списанија. По 1987 година, на оваа тема 
Лефтер Манче одржал повеќе предавања ширум светот, а доктори од целиот 
свет доаѓале кај него бесплатно да се обучуваат.

Д-р Манче ги обучувал и првите унгарски и македонски пластични хирурзи. Во 
1995 година, на Клиниката за пластична хирургија во Скопје, д-р Лефтер Манче 
во соработка со сега веќе починатиот проф. д-р А. Мишковски, ги извршил првите 
операции за липосукција и трансплантација на коса. Потоа соработува и со други 
македонски колеги, а вршел операции и на приватната клиника „Ре Медика”.

Во 2002 година, заедно со син му ја отворил и меѓународната Клиника за 
трансплантација на коса „Атлантик” во Будимпешта (Atlantik Hajatultetesi Klinika, 
Budapest), па оперирал паралелно во Канада и Унгарија, како и во Скопје. Д-р 
Лефтер Манче до 2006 година, само во Канада извршил повеќе од 10.000 опера-
тивни зафати на трансплантација на коса, липосукција, естетика на гради, плас-
тика на лице и очи.

Член е на угледните друштва и институции: The Royal College of Surgeons of 
Canada; The International Society of Cosmetic Surgery; The American Academy of 
Facial Plastic & Reconstructive Surgery и член основач на The American Academy of 
Cosmetic Surgery и на The International Society of Hair Restoration Surgery

Иако е познат светски хирург за естетска и пластична хирургија, д-р Лефтер 
Манче никогаш не го заборавил своето македонско потекло. Повеќе од две де-
цении тој со својата кореспонденција ја промовира вистината за Македонија. Од 
осамостојувањето на Македонија во 1991 година, па сè до денес, тој се вклучува 
во борбата за признавање на Македонија. Пишува писма до Советот за безбед-
ност (1992) и има преписка со бројни и значајни личности на политичката сцена, 
меѓу кои и со поранешниот премиер на Велика Британија, Тони Блер, кој го уверу-
ва дека Македонија ќе го добие кандидатскиот статус на ЕУ. Тој се допишува со 
Ван дер Штул, Солана, Робертсон, како и со други владини министри на Унгарија, 
Канада и Австралија.

Д-р Лефтер Манче е еден од малите великани, кои го поминаа македонскиот 
дел од пеколот, ги изодеа македонските планини, Европа и светот, но никогаш, каде 
и да се, не заборавија дека тие им припаѓаат на своите села, градови и на својата 
родна грутка Македонија. Како Македонец и патриот, д-р Манче често учествувал 
со помош за добротворни цели на институции и поединци во Македонија.

Значајно е да се одбележи дека д-р Лефтер Манче е автор на голем број науч-
ни трудови објавени во светот. Во исто време, тој е автор и на делото „Културно 
однесување” на автобиографијата „Патот до врвот” и на најновата книга „Мојата 
борба за македонското име“

Монографијата „Патот до врвот” (2015) е негово автобиографско дело на ма-
кедонски јазик, со 460 страници и со голем број на фотографии,. Тој во делото се 
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јавува како љубопитен патеписец, ангажиран репортер на сè она што го памети 
на своите многугодишни патувања, средби и разделби. Во автобиографијата се 
дадени бројни документи за средбите и преписките со голем број видни личности 
од светот, бројни значајни податоци за Македонија, за Канада, за светот, текстови 
од неговиот живот како хирург, хуманист и светски патник.

На промоцијата на неговото автобиографско дело беше нагласено дека д-р 
Лефтер Манче е роден во Егејска Македонија, израснал во Будимпешта, а живее 
во Отава. Меѓутоа, иако тој го прокрстарил целиот свет, секаде се чувствувал како 
Македонец. Затоа, со право се вели дека д-р Лефтер Манче е еден од големите 
познати бранители на уставното име на Република Македонија и на вистината за 
македонскиот народ и етничка Македонија.

Но, се чини најзначајно е тоа што тој ја формира Фондацијата „Браќа Џидро-
ви” која е посветена на трите браќа Димитар, Стево и Харила од село Загорича-
ни, Костурско, кои своите животи ги дадоа за Егејска Македонија и беа жртви во 
Граѓанската војна во Грција, 

Фондацијата „Браќа Џидрови”, е формирана на 4 јануари 2015 година, датум 
што е запишан со златни букви во аналите на оваа добротворна организација. На 
тој ден е регистрирана и се поставени темелите на оваа семакедонска органи-
зација. Таа е прва од ваков вид во Република Македонија која предизвика голем 
интерес кај Македонците од етничка Македонија, јавноста во Република Македо-
нија и македонските иселеници во светот.

Фондацијата ја започна својата дејност на денот на одржувањето на „Гоце 
фест” во Домот на АРМ во Скопје на 19 февруари 2016 година. Имено, на тој 
свечен ден на народниот мелос на Република Македонија, беа доделени илјада 
канадски долари на семејството кое има 12 деца. Наградата ја предаде членот 
на Фондацијата „Браќа Џидрови”, Славе Катин, автор на овој текст. Инаку, д-р 
Лефтер Манче, заедно со д-р Димитар Керамитчиев, поранешен претседател на 
Матицата на иселениците од Македонија, и пред неколку години подарил илјада 
долари на ова македонско семејство со православна вероисповед, каква што е на 
донаторот, а со најмногу деца во Република Македонија.

Во иднина се очекува Фондацијата „Браќа Џидрови” да биде поттик за другите 
добродетели, без разлика каде живеат, како и да помогне во забрзувањето на 
културниот развој на Македонците во сите делови на етничка Македонија.

Покрај д-р Лефтер Методиев Манче, како претседател на Фондацијата „Браќа 
Џидрови“, потпретседателот Ѓоко Костадинов, роднина на Лефтер и по потекло 
од селото Загоричани, членови се поголем број видни личности, меѓу кои се него-
вите големи пријатели: авторот на овие редови Славе Катин, амбасадорот Ристо 
Никовски, претседателот на „Македонскиот конгрес“ Тодор Петров, новинарката 
Фиданка Танаскова, уметниците Коле Манев и Петре Наневски, писателот Раде 
Силјан и д-р Петре Кроневски.

Д-р Лефтер Манче е основач на „Здружението на Македонците од Загоричани” 
и спонзор на Загоричанската вечера која секоја година, под негово покровител-
ство, ја организира ова здружение. Тој е голем донатор и хуманист кој ги помага 
Македонците и нивните организации и списанија во сите делови на Македонија. 

Со одлука на Четвртото генерално собрание одржано на 10 и 11 август 1996 
година, Светскиот македонски конгрес, како неформален Светски парламент на 
Македонците од сите делови на Македонија и во целиот свет, му го додели најви-
сокото светско семакедонско признание на доктор Лефер Манче за живот и дело, 
почесната титула „Македонски сенатор”.
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ЏИМ НИКОЛОВ 
И ФОЛКЛОРНАТА ГРУПА „СЕЛЈАНИ”

     
Покрај најстарата Фолклорна група „Македонка”, којашто е фор мирана во 

1959 година, од група енту зи ја сти и вљубеници во македонското оро и песна, во 
состав на МПЦО „Свети Климент Охридски”, постои и КУД „Го це Дел  чев” во рам-
ките на организацијата „Обеди  нети Македонци”, Играорната група „Илинден” од 
МПЦО „Свети Илија” во Мисисага, Играорната група „Танец” и КУД „Трсје”; во То-
ронто е формирана и македонската Фолк лорна група „Селјани”.

Фолклорната група е формирана при крајот на 1969 година, со цел да учеству-
ва и да презентира дел од македонските изворни ора, песни и обичаи на Првиот 
интернационален караван на нациите, што се одржал истата година во То ронто, 
а на кој се претставиле македонските иселеници коишто живеат и работат на тие 
простори. Фолклорната група „Сел јани” постигнала забележителен успех на Ка-
раванот, што бил добра основа и поттик за натамошна макотрпна ра бота на сите 
членови и резултатите што ги имале сè повеќе.

Првиот учител, кореограф и инструктор на младите фолклорни ентузијасти од 
групата „Селјани”  била Олга Сандоловиќ, родена Велов, специјалист за бал кан-
ски игри и многу познат учител за фолклор во Се вер на Америка, а големи заслуги 
имал и д-р Тимо Рајс про фесор на Музичкиот факултет на Универзитетот во То-
ронто, кој им ја пренел вештината за инструментите гајда, кавал, тамбура и тапан. 
Од 1975 година директор и кореограф на Фолклорната група „Селјани” станал 
Џим (Митре) Николов, кој заедно со својот животен сопатник сопругата Дина биле 
матицата и душата на оваа многу значајна фолклорна група. 

Џим е познат во македонската колонија во Торонто не само со својот ведар 
дух и интелектуални способности, туку е и одличен познавач и вљубеник во ма-
кедонскиот из вор ен фолклор; одличен играорец, свири на кавал, ги пее старите 
изворни македонски песни и живее со народното богатство од Македонија, осо-
бено од егејскиот дел на Македонија. Џим е економист по професија, со високо 
образование, честит Канаѓанец од македонско по тек ло, роден во Торонто. Татко 
му е од селото Трсје, Леринско, а мај  ка му од градот Лерин. Неговите родители 
со себе го понеле ма ке дон ското изворно фолклорно богатство и му го пре неле 
на Џим, кој се гордее со своето македонско по тек ло. Џим Николов е добитник на 
значајни награди, приз нанија и пофалби за постигнатите резултати во фолк лори-
сти ката. Но, голем успех и заслуги за тоа има неговата со пруга Дина која, исто 
така, е родена во Торонто, а по по текло е од Беломорска Македонија; која е гим-
назиски професор, а во групата игра и свири на тамбура и често била домаќинка 
на заедничките другарувања. 

Членовите на македонската Фолклорна група „Сел  јани”, главно, биле инте-
лектуалци од македонско по текло од егејскиот дел на Македонија, но родени во 
Ка нада, кои со голема љубов и ентузијазам го негуваат маке дон скиот изворен 
фолклор. Меѓутоа, меѓу нив имало и членови од други народи, како Кинези, Мек-
сиканци и тн. Треба да се каже дека сите од гру пата истовремено биле и играорци 
и дел од музичката секција, сви реј ќи на из вор ни инструменти. 

Поголемиот број од песните и ората што биле на нивниот ре пер тоар се сни-
мени на албум под наслов „Селска му зика од Ма ке донија”, што е единствен про-
ект од ваков вид реализиран во То ронто, а и пошироко. Содр жи 14 изворни маке-
донски песни. На првата страна од плочата по местени се следните пе сни:
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(1) „Ајде ред се редат”, песна од периодот на тур  ска та доминација која се однесува 
на сторијата за ба ра њето на ко митата Иљо од турските војници. Вокален ин-
струмент е гајдата. 

(2) „Не си го продавај Кољо”, приказна за една девојка која го понижува не вред ниот 
додворувач . 

(3) „У вој двор”, оваа песна ја има запишано по зна тата интерпретаторка Мери Мај-
нас по потекло од Не во љани, Леринско, која била учесник на фолк-фестивалот 
„Валандово” 1989, 2007 и 2011 година. Песната се однесува за де нот „Лазарова 
сабота” кога млади девојки носат венчиња од пролетни пол ски цвеќиња и одат 
од куќа до куќа по сакувајќи здравје, среќа, долг живот и бериќет. Овој обичај во 
леринскиот крај се пренесувал уште од вре ме то пред христијанството. 

(4) „Прстен ми падна” е на сло вот на популар но аранжираната стара фолклорна 
пе сна од битолско-прилепскиот крај. Во песната се зборува за свршеницата 
која е несреќна, бидејќи не мо же да ја вети својата љубов на младиот овчар кој 
го нашол нејзиниот пр стен. 

(5) „Мори, ој невесто” - и оваа песна ја има за пишано Мери Мајнас, а е наградена 
на Интер на  цио нал  ниот музички фестивал во Ланголен, во Велс. Во песната се 
 збо рува за ноќта пред свадбата кога сите ѝ пеат на  не  вестата колку убаво из-
гледа во невестинската облека, песна која се пе  ела и се пее во леринскиот крај. 

(6) „Криво женско оро”, кое потекну  ва од воденско-костурскиот регион, а изведено 
е со хармоника, кларинет и тапан.
На втората страна од лонг–плеј плочата се по ме сте ни: 

(1) „Пушченото оро” (Пуштеното оро), популарна игра од Јужна Македонија, исто 
така, поз  ната како буфско или арменско оро. И ова оро потекнува од ле рин-
ски от ре гион, изведено со кларинет и тапан. 

(2) „Три години Ка те” е пес на та за младиот човек кој лежи болен долг пе риод од 
три години и кој се на дева дека ќе оздравее, а кога ја видел Кате при нејзината 
посета ги изразува своите љубовни чувства кон неа, изведбата е од вокалната 
група на „Селјани”.

(3) „Из лези да се рашетам” е песна од костурскиот крај и зборува за мла дата де-
војка која е импресионирана од убавото момче што го видела во селото Дре-
ново, Костурско. Девојката ја моли својата мајка да и најде строј ник за да се 
омажи за момчето. 

(4) „Ѓурѓовден” ја има запишано Мери Мајнас, а која се однесува на ритуалот на 
празникот Ѓурѓовден, кога девојките ги изразуваат чувствата кон момчињата 
кон кои имаат сим патии. 

(5) „На Тумба Турци” , исто така, е запис од Мери Мајнас на градена на Меѓуна ро-
ден музички фес тивал во Ланголен, во Велс. Сторијата е во врска со та гата што 
се по јавува кај ветените бракови. Така, една убава де вој ка е ветена со не многу 
атрактивен, но богат човек од едно далечно се ло. Пес ната е од ле ринскиот крај.

(6) „Ој Јоване” ја за пишале Драги и Милка Ѓеорѓиевиќ по потекло од Болно, Ре-
сен ско. Ова е уште една ри туална фолк-бисерна песна што се пее на Лазарова 
сабота во преспанскиот регион. 

(7) „Што ми е мило” е на сло вот на народната песна во која младиот човек ис ка-
жува кол ку многу би сакал да има дуќанче во Струга, сè со цел да ги гле да 
девојките кои по минуваат покрај неговите џамли пенџери.

(8) „Овчеполска потрчулка”  е по с ледна на лонг–плеј плочата „Селска музика од 
Македонија”, која е наградена на фестива лот во Велс.



206 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

Фолклорната група „Селјани” на англиски јазик ја има издадено книшката „Ма-
кедонија - збир на текстови за историјата и културата на Македонија”, со след-
ните наслови: Етнокултурален профил на Онтарио, Кратка историја на античкиот 
период, Формирањето на слав јан ската алфа-бета, Историја на македонската пое-
зија, Ма кедонски народни прикаски, Македонски собир, Ве лиг ден во Македонија, 
Божик во Маке до нија, Ма ке дон скиот народен вез, Македонските фол клорни ин-
стру менти, песната „Т’га за југ” и други мате ри јали. Уред ни ците на оваа книшка 
се Дина и Џим Николови, а уред ник е Мери Димитриу, кои се заблаго да руваат на 
Ми нис терството за култура и рекреација на Онтарио, за по мошта што им ја дало 
за изда ва њето на книшката.

Македонската Фолклорна група „Селјани”, исто така, има пре пе ча тено книга за 
Македонија од 1903 го дина, која е на француски јазик, со стандардна го лемина, 
а покрај изворните ора и песни при кажува и народни обичаи, носии, везови, ин-
струменти и друго. 

Членовите на оваа позната група со свои те фолклорни вредности се прет-
ставиле на многу број ни етнички фестивали во Ка нада, а гостувале во САД, Ве-
лика Британија и Република Македонија. Тие наста пиле и на фолк-фестивалот 
„Марипоса”, на Универ зи тетот во То рон то, Универзитетот во Јорк, на фестивалот 
во Стратфорд, на фести ва лот за жената и уметноста, на Хар борфронт и други. 
Фолклорната група „Селјани” била ед на од де сетте групи што ед на не де ла ја 
претставувала провинцијата Онтарио на Општинските игри во Монтреал во 1976 
година. Тоа биле не за бо  равни моменти за чле но вите на играорната група која ос-
тавила силен впе  чаток на милионскиот аудиториум, а по стигнала за бележителен 
успех и на Меѓународниот музички фестивал во Ланголен, во Велс во 1977 го-
дина, на кој настапиле ансамбли од разни земји. На овој меѓународен фестивал 
групата се претставила со тради цио нал ни извор ни фолк-нумери од Македонија 
и го зазела второто место на на родни песни, третото за инстру мен ти, а петтото 
место во народни игри во конку рен ци ја од четириесетина фолклорни ансамбли.

Во 1980 година групата гостуваше во Република Ма ке донија и, по крај друго-
то, настапи на фестивалот „Илинденски денови” во Битола. Фолклорната група 
„Селјани” беше прогласена како голем зачувувач на традиционалниот стил на ма-
ке донските игри.

Фолклорната група „Селјани” во последните го ди ни имала настапи на поголем 
број фестивали, собири и друг вид манифестации во Канада и САД и постигнала 
забе ле жителни резултати. Така, во мај 1991 година, по по   вод 125-годишнината 
на Канада, а во организација на Ка надско-ма ке дон ската федерација се одржа-
ла ма нифестацијата „Оро ма кедонско, наша Ка нада”, на ко ја Фолклорната група 
„Селјани” се претставила со изворни песни и ора и оставила силен впечаток. Во 
ноември 1994 година, го славела своето две и пол де це нис ко постоење. 

Главната цел на групата е да го негува и развива тради цио   налниот ма ке донски 
изворен фолклор и што е можно повеќе да го прет стави на ори гинален изворен 
начин. За таа цел, покрај ората и песните, тука се и народните инструменти, тра-
дициите, стилот на пеењето, из вед бата на песните, како и обичаите и носиите. 
Работата на фол клорната група овозможува да се зачуваат маке дон  ските тра-
диции, да ги презентираат из ворните ора и песни преку жи во писните мариовски, 
сми  левски и носии од егејскиот дел на Маке до нија, како и ширење и раз  вој на 
македонското фолклорно бо гатство.
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САНДРА НИЧЕВСКА - ГРЕЖЛОВСКА 
И НЕЈЗИНИОТ ПЕЧАЛБАРСКИ КОПНЕЖ 

 
Често се вели дека печалбарството за Љубојно, а и за цела Преспа е и среќа 

и судбина. Тоа е река што не сопира и процес кој продолжува со векови. А суд-
бината била сурова и, меѓу другите ја однела на печалба Сандра Грежловска - 
Ничевски, заедно со својот сопруг Јосиф Ничевски, кои, најпрвин, заминале во 
Вoлoнгонг, Австралија, а потоа во Торонто. Тие живееја четириесетина години во 
Канада, каде имаа времен дом, но како вечен сон Македонија ги врати за навек.

Иселениците Јосиф и Сандра Ничевски потекнуваат од убавото и печалбар-
ско преспанско село Љубојно. Нив ги задоил печалбарскиот леб, бидејќи нивни-
те татковци, заедно со една поголема група Македонци од Долна Преспа, биле 
меѓу првите печалбари во Соединетите Американски Држави, традиција што се 
пренесува од колено на колено, така што и Јосиф и Сандра заминале на печал-
ба, најпрвин, пет години да живеат и работат во Вoлoнгонг, Австралија. Оттаму 
понеле многу добри спомени, оти, како што велеа, таму им било како во Преспа: 
долу море и плажа, како крај Перспанското Езеро, горе планина и високи дрвја, 
зеленило и убавина, како на Пелистер. Од 1969 година се загнездиле во Торoнто, 
заминале во втората печалбарска земја, но Македонија,  овие добри луѓе, нико-
гаш не ја заборавија.

Родното место на Сандра и Јосиф Ничевски - Љубојно се наоѓа во пазувите 
на Баба Планина, недалеку од Преспанското Езеро, на македонска земја, а само 
неколку километри северно од границата што ја дели етничка Македонија. Тоа е 
типично македонско, преспанско, печалбарско место од кое, како и од голем број 
села под Пелистер и од кај Преспанското Езеро, многумина заминале од своите 
прастари родни огништа и се задомиле на сите континенти во светот.

Љубојно, своето име го добило од зборот љубов. Така вели легендата. Поточ-
но, многу одамна, се вљубиле момче и девојка. Тие живееле во две соседни насел-
би на повисоките предели на селскиот атар, но поради лошите соседски односи 
на жителите на населбите, не смееле да се земат. Меѓутоа, љубовта била многу 
посилна и тие се зеле и побегнале во рамничарскиот дел - во близината на Стара 
Река каде и останале среќно да живеат. Подоцна во близина на местото на  среќ-
ните луѓе, се доселиле и други семејства. Во чест на вљубените младенци местото 
го нарекле Љубојно.

Ова е само легенда за Љубојно – а љубовта на Сандра и Јосиф Ничевски, ја 
прераскажуваат  како една убава сага, постарите љубанчани. Но, легендата се 
потврдува со фактот што Љубојно, односно жителите на овој питом преспански 
и македонски крај, имаат љубов; љубов кон родниот крај, кон татковината, при-
родата, љубов кон убавото и кон сè она што значи напредок, иднина...  Според 
кажувањата на постарите, таму секогаш живееле вредни и честити Македонци, 
христијани, кои фанатички ја бранеле и ја чувале верата и нацијата. А и сега тие 
тоа го изразуваат, особено на илинденското празнување, кое се одржува секоја 
година токму на Илинден, на празникот над празниците.

Карактеристично за Љубојно е тоа што таму на 8 и 9 септември 1943 годи-
на била формирана првата слободна територија во Преспа, за потоа да започ-
не првото училиште во Преспа на македонски јазик. Веднаш по Втората светска 
војна и ослободувањето, Љубојно прилегаше на градска населба; имаше Дом на 
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 културата, кино-сала, парк, осумгодишно училиште, библиотека, потоа бројни тр-
говски и занаетчиски дуќани. Таму беа активни 14 чевларски работилници, 8 дуќа-
ни за широка потрошувачка и текстил, 5 кафеани, 6 дрводелски работилници, две 
фурни за леб, 4 шивачки работилници, 8 воденици, две ковачници, берберница и 
др... Сето тоа зборува за напредокот на Љубојно во минатото.

Инаку, најкарактеристично за Љубојно е тоа што заедно со селата од Долна 
Преспа - Долно Дупени, Наколец, Брајчино, Штрбово, Крани и Сливница, отсеко-
гаш било расадник на високообразовни кадри, кои работат како педагози, про-
фесори, доктори, новинари, инженери, писатели, правници и други професии. 
Тие придонесуваат за подобро и посреќно утре за  својот род во Македонија и 
во дијаспората. Сите тие учени кадри, го стекнале своето образование најнапред  
во централното осумгодишното основно училиште „Димитар Влахов“, кое било 
изградено во втората половина на ХИХ век, а  имало само со две училници. 

Потоа, во 1907 година е изградено денешното старо училиште, кое му пркоси 
на времето. Првата настава на свој мајчин народен македонски јазик започнала 
во 1908 година, за во 2008 година да се прослават сто години од неговото посто-
ење. А во ова училиште само од Љубојно го добиле своето образование педесети-
на лекари, дваесетина правници, дваесетина професори, дваесетина инженери, 
десетина писатели и поети и многу други интелектуалци. 

Затоа, со право се вели дека Љубојно во кое има девет македонски православ-
ни цркви и три параклиси, е најпривлечно, највесело и најпосетено на Илинден, 
на најголемиот празник од сите празници во Македонија. Тогаш тоа е центар за 
илинденските празнувања во Преспа. Во тие празнични денови, сите патишта 
водат кон Долна Преспа, кон Љубојно, каде се собираат голем број иселеници, 
Преспанци што живеат низ Македонија и други балкански земји, гости и иселени-
ци од другите села, туристи и повратници од Преспа, Битолско, од егејскиот дел 
на Македонија и многу други краишта. На Илинден  е прекрасна атмосферата, то-
гаш се пее и пие,  може и да не се спие, отворени се портите за гостите, а се играат 
македонски ора на „Полена” во центарот на Љубојно.

Меѓу  многуте  роднокрајни вљубеници кои со години на Илинден доѓале, се  Сан-
дра и Јосиф Ничевски. Тие беа доблесни Македонци кои беа познати и признати во 
новата средина, но тие постојано зборуваа дека се силно врзани со родната земја 
Македонија и со нивната втора татковина Канада. Се чувствуваа како да се растр-
гнати меѓу овие две татковини, бидејќи речиси секоја година одеа во Македонија и 
се враќаа во Канада, каде како пензионери ги поминуваа старечките денови.

Сандра Грежловска-Ничевски, мајката на авторот на овие редови, заед-
но со сопругот Јосиф Ничевски, имаа активен живот во македонската колонија 
во метрополата Торонто. Така, покрај другото, тие беа членови на МПЦ „Свети 
Климент Охридски” од Торонто и на „Свети Илија” од Мисисага, на Црковниот хор, 
на „Обединети Македонци”, како и на Здружението на борците на НОВ во Маке-
донија кои живеат во Канада, а кое својата активност ја развива во рамките на 
Канадската кралска лига на ветераните. И како членови на овие асоцијации, тие 
неколкупати биле во состав на илинденските и други делегации на прославите на 
големите јубилеи на целиот македонскиот народ.

Пензионерите Јосиф и Сандра Ничевски, кои живееја во потесното подрачје 
на Торонто, беа познати меѓу Македонците, пред сè, поради  нивното благородие 
,поради нивната трудољубивост, искреност и љубов, кон сè што е македонско. 



ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО КАНАДА 209

Така, Јосиф (1920-2010) бил еден од првите членови на Црковниот хор со сил-
на љубов кон црковното пеење. Во оваа интересна македонска значајна хорска 
асоцијација собрани се дваесетина активисти, ентузијасти и почитувачи на песна-
та. Хорот со успех работи во составот на МПЦ „Свети Климент Охридски”, а на-
стапил на бројни свечености и манифестации што се одржуваат во македонските 
колонии во САД и Канада. Нивните настапи постојано се проследени со внимание 
од посетителите кои ги наградуваат со бурни апалаузи.

Сандра (1920-1998), пак, била благородна старица со бела коса, разговорли-
ва, бистра и со големи мајчински чувства и со  многу емоции кон својот род. Таа 
особено беше активна во Женската секција, во почетокот во рамките на црквата 
„Свети Климент Охридски”, а потоа и во Женската секција на „Свети Илија”, За 
сите поголеми празници и црковни активности таа правеше преспански зелници 
чии средства ги даруваше како донација на црквите. Исто така таа, заедно со дру-
гите Македонки беше активна и учествуваше во организацијата на „македонски-
от караван” во црквата „Свети Климент” во Торонто.

Заедничка карактеристика за Сандра и Јосиф беше тоа, што тие беа вљубени-
ци во македонските обичаи и традиции донесени од Македонија во новата сре-
дина. Тие беа побожни и имаа силни чувства и почит кон верските обичаи, цр-
ковното живеење и воопшто кон македонската христијанска вера. Во  сите нивни 
канадски години, секогаш беа подготвени и меѓу првите помагаа во црковните и 
националните активности. Дури Јосиф два мандатни рока бил член на управата 
на „Свети Климент Охридски”, а ја платил таканаречената „Златна лопата” од по-
ставувањето на камен-темелникот на црквата „Свети Илија”.

Црквата „Свети Илија” е македонска православна црква која се наоѓа во Ми-
сисага, Канада. Иницијативата за изградба на црквата   датира од април 1979 
година. Претходно, во 1964 година во Торонто, била изградена црквата „Свети 
Климент Охридски”. Постојаното ширење на градот и зголемувањето на македон-
ското население  ја наметна потребата за изградба на уште една црква. 

Веднаш по изборот Црковниот одбор се зафатил со регистрирање на  храмот 
пред државните власти во Онтарио. Така, на 10 август 1979 година црквата беше 
регистрирана. На седницата на САС одржана на 13 септември 1979 година црква-
та „Свети Илија” беше примена под канонска и духовна јурисдикција, на 31 декем-
ври 1979 година. На таа седница беше одобрен и Правилникот на црквата.

Во  овој духовен центар, постои црковен хор и училиште на македонски јазик 
по веронаука. Осветувањето на црквата беше извршено на 14 мај 2006 година. 
Чинот на осветувањето го изврши архиепископот охридски и македонски госпо-
дин господин Стефан. 

Баба Цана, како многумина ја викаа Сандра, знаеше да каже дека тие се на 
половина пат, ни во Канада, ни во Македонија.  Кога биле во Канада, мислите им 
биле за семејството во Македонија, а кога биле во Македонија, мислите им се 
враќале назад. Таа велеше дека со телото се во демократска Канада, а со мислите 
кај своите во Љубојно, Скопје, Охрид, Битола... 

Меѓутоа, секоја средба со татковината, нивните најбилиски, пријателите, со 
родното место, како да им даваше нови сили за живот, а нив тоа, навистина, им 
беше потребно во туѓина. Многу им беше мило и особено беа горди, што им се 
исполни вековната желба да имаат своја самостојна македонска држава. Затоа, 
можеби тоа беше причината за нивниот  голем печалбарски копнеж,  да живеат во 
Канада и како нивните родители да остават  убав дом за поколенијата во родното 
Љубојно, во Македонија.  
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АЛЕК ПЕТЛИЧКОВ 
И АНСАМБЛОТ „МАКЕДОНКА”

Ансамблот „Македонка“ од Торонто, Ка на да, е еден од нај ста  рите, најдобрите 
и најпознатите фол клорни асоцијации во македонското исе  леништво во светот. 
Како фолклорна група е формирана од ентузијасти и вљубеници во ма  кедонското 
оро и песна, кои потекнуваат претежно од Беломорска Македонија. На почетокот 
по формирањето во 1959 година, ра  ботел под името „Пелистерско оро”, кога и 
го започнал своето аматерско дејствување со организирање на концерти. Набр-
гу по формирањето веќе стек   нал популарност и углед меѓу Македон ците на тие 
простори, така што кон него се приклучиле сѐ по голем број млади кои со голема 
љу бов и жар го учеле, презентирале и негувале  бо гатството на македонската иг-
ра и песна. Се чини концертот што оваа играорна група го одржала на 24 април 
1966 година, во црковата „Свети Климент Охридски” од Торонто бил пресуден за 
нејзината иднина. 

Активностите на полето на фолклорот започнале во април 1969 година, кога 
во про сто  риите на црквата „Свети Климент Охридски” се собрале гру па момчиња 
и девојчиња од македонско потекло кои биле членови на играорната група „Пе-
листерско оро” и сите заед  но, вљубеници во фолк-музиката и орото, ја форми-
рале ма кедонската фолклорна група „Маке дон ка”. Тоа било и првпат спонтано 
и многу решително во Македонската православна црква „Свети Климент Охрид-
ски” во То ронто да се поттикне идејата за формирање на еден по голем ансамбл, 
кој бара работа, истрај ност, ентузијазам и залагање.

Секако дека големата желба беше преточена во ра  ѓањето на новата група. 
Уште на самиот почеток то гаш   ниот потпретседател, а подоцна прет седател на 
црк вата, професор Филип Ангелковски, како искусен музичар и културолог, заед-
но со кореографот и фолклористот Алек Петличков, а со поддршка на членови-
те на Управата на црквата, чиј генерален секретар беше авторот на овие редови, 
Славе Катин, се поставија темелите на Играорната група „Македонка”. 

Од членовите на управата на црквата „Свети Климент Ох ридски” се прифати 
предлогот групата да работи ама терски, а сиот остварен при ход да биде наменет 
за општи ната, која ќе се грижи младите да ги имаат сите ус лови за ра  бота и за до-
кажување. За главен ороводец и корео граф на „Македонка” бе ше од реден еден 
од втемелувачите и најверни чле  нови Алек Пет лич ков, а во управата влегоа: за 
претседател Вла до Шу ков ски, негов заменик Тами Папаѓанис, секретар Ели за бе-
та Пиљурева и благајник Дијана Ману.

Инаку, Алек Петличков ја има истата судби    на како голем број Македонци во 
светот. Тој е роден во Егејска Ма   кедонија на 6 март 1941 година, во селото Буф, 
Ле ринско, каде што поминал шест години од својот живот. Во 1947 година, со 
големата армија на децата прогонети од Беломорска Ма  кедонија, во која бил и 
Алек Петличков, прво отишле во Би то ла, а потоа во Валандово. Во 1957 година 
Алек од род  ната македонска земја се преселил во Торонто, каде што и се оженил 
со својата избраничка и играорка Мери Џигомано ва, ро дена во селото Баница, 
Леринско, која заедно со своите деца сите овие години е душата на „Македонка”..

Покрај фамилијарните обврски, Алек е жива ле  генда за Маке дон ците во То-
ронто. Под неговото не се бично залагање и работа, преку фол клорното учи лиште 
на „Македонка” поминаа стотини маке дон ски младинци, кои го изучија маке-
донскиот мелос и фолк  лор, а некои од нив се оспособија да бидат ко рео графи 
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и водители на играорни групи. Не говите залагања и денес се темел за работа на 
повеќе играорни гру  пи во Канада и во Америка.

Целата негова активност беше забележана од ма ке донската еми гра ција, така 
што на годишното изборно членско собрание за мандатниот пе риод 1987 и 1988 
го дина бил избран за претседател на црквата „Свети Климент Охридски” во То-
ронто, а, исто така, бил потпретседател и член на Управата. Не сомнено, популар-
ниот Алек Петличков е еден од најзначајните ак ти висти, Македонец кој го обеле-
жа ова време со позитивности и кој во си те години, извонредно многу придонесе 
во животот на македонската колонија во главниот град на провинцијата Онтарио 
- Торонто. Тој е кореограф со најдолг стаж (повеќе од 55 години) во една фол-
клорна група меѓу Македонците во светот.

Првиот успех Играорната група „Македонка” го имала на големиот семакедон-
ски пикник што го орга ни зи рала националната организација „Обединети Маке-
дон ци” во летото 1969 година, кога се собрале повеќе од 15.000 посе тители. От-
тогаш започнале да се редат повеќе концерти не само во рамките на македонска-
та заедница, туку и пред канадската публика. Така на 25 октомври 1969 го дина, 
во големата сала на црквата „Свети Кли мент Охрид ски”, Фолклорната група „Ма-
кедонка”одржала концерт и се претставила на публиката со своја програма. Таа 
вечер фолклорната група собрала многу аплаузи и комплименти од при сутните, 
кои се одушевувале на успехот на членовите на фолклорната група, особено на 
кореографот Алек Пет лич ков и одговорниот на групата Филип Ангелковски. Како 
гости на кон цертот настапиле чехословачката гру па „Татра” и Фолклорната група 
„Бе ли орли” од Полска, а гос тин на вечерта беше Перса Гиневска, поранешен член 
на Ансамблот „Танец” од Скопје и интерпретаторка на на  родни песни на Радио 
Скопје.

Уште во почетокот на 1970 година, фолклорната гру па се преименувала во 
КУД „Македонка”, а денес се претставува како Ансамбл „Македонка”. Во сите 
тие изминати години, бројот на чле но вите се зго лемувал, и таа бројка достигна-
ла повеќе од 300 членови. Во 1970 година се роди идејата за гостување на КУД 
„Ма кедонка” во Ре пуб лика Ма  ке донија. Така, следната 1971 го дина, на покана на 
Ма ти ц  а та на исе  ле  ни ците од Маке донија, КУД „Македонка” гостувала на Пр ви от 
фес ти вал на народни песни и игри во Битола „Илинденски де но ви” и одржа кон-
церти низ неколку градови во татковината.

КУД „Македонка” има реализирано повеќе турнеи во Ре публика Ма ке донија 
од 1971 година до денес, ко га учествувале на бројни фол клорни фествали и дру-
ги манифестации, меѓу кои: на „Илинденски де нови” во Би тола, „Скопско лето”, 
„Иселеничките средби” во Трново, Ре сен, Свети Наум, Крушево и на други собири. 
Преку асо ци ја цијата „Канадско фол клорно-артистички совет” „Ма кедонка” и во 
1979 го дина, како прва македонска група настапи во про вин  цијата Нова Скошија, 
при што, во конкуренција на повеќе од 80 етнички фол клорни групи, од селекто-
рите била избрана да ја претставува про винцијата Онтарио на Ка надскиот фес-
тивал на културно наследство. Тоа било голема чест и признание за чле новите на 
Ансамблот „Македонка”, и за големата македонска провинција во Торонто.

Како претставник, пак, на провинцијата Онтарио Ансамблот беше на госту-
вање и во Саска че ван. Но, секако, најголем успех по стигна во 1983 година кога на 
Ме ѓу на родниот фестивал во Сан Хуан во Порторико, КУД „Македонка” достојно 
ги бра неше боите на Канада со игрите и песните од Ма ке до нија. Исто така, има 
остварено турнеја низ Австралија, каде што постигна видни резултати во маке-
донските заедници а и пошироко на петтиот континент.
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Кога ќе се сублимираат настапите на Ансамблот „Македонка” од нејзиното 
формирање во 1959 година до денес, меѓу другото, треба да се нагласат следните 
реализирани настапи и гостувања:

 Во 1960 година за првпат настапи во „Холот Колумбија” во Торонто; во 1962 
година одржа заеднички хуманитарен концерт за поплавените во Скопје со маке-
донски естрадни пејачи, Благоја Петров-Караѓуле, Васка Илиева и Блага Видец; 
во 1963 година одржа хуманитарен концерт за настраданите во земјотресот во 
Скопје, во „Меси Хол” во Торонто; во 1964 година во „Меси Хол” одржа концерт 
заедно со познатите македонски пејачи: Александар Сариевски, Васка Илиева, 
Никола Бадев и Кочо Петровски; во 1967 година настапи во студиото на СиБиСи 
во Торонто, по повод 100-годишнината на Канада; во 1969 година официјално се 
приклучи кон МПЦ „Свети Климент Охридски” под името „Македонка”; во 1971 
година учествува на прославата на „Денот на солидарноста” и потоа членовите 
на фолклорната група беа поканети од Канадскиот парламент во Отава, да пеат и 
да играат пред канадскиот премиер Пјер Трудо, а во чест на посетата на претсе-
дателот на тогашна Југославија, претседателот Тито и Киро Глигоров, кои биле во 
официјална посета на Канада. 

Од 1971 година, Ансамблот „Македонка” ги претстави канадските Македонци 
на бројни манифестации, како што се: ЧИН Интернационалниот пикник; Карава-
нот на Торонто (од 1971-2003 година); шес пати патувале и биле гости во Репу-
блика Македонија; учествувале на сите црковно народни собори на Американ-
ско-канадската македонска православна епархија што се одржале во Канада и 
САД. Исто така, Ансамблот „Македонка” учествувал на различни културни и фол-
клорни манифестации во Онтарио, Нова Скошија и Саскачеван.

Во 1994 година се навршија 25 години од фор ми рањето на КУД „Македонка”. 
По тој значаен повод на 2 април друштвото одржа јубилеен концерт во про сто-
риите на црквата „Свети Климент Охридски”, кога чле новите на друштвото ги 
покажаа високите квалитети и виртуозност, затоа во преполнета сала во убава 
весела атмосфера се играше до доцните часови. 

Прославата за 50-годишнината на Ансамблот „Македонка” во 2009 година, 
беше вистински спектакл за играорците и Македонците од Торонто и пошироко. 
По тој значаен повод се одржа концерт во преполната сала на црквата „Свети 
Климент Охридски”. На прославата им беше оддадено големо признание на пора-
нешните и сегашните членови на друштвото под водството на Петличков. 

Инаку, Ансамблот „Македонка” е до бит ник на голем број награди, признанија 
и плакети. Но, се чини дека најзначајно е тоа што Ансамбл бил овенчан со репу-
бличката награда „Свети Климент Ох рид ски” за постиг на тите резултати во афир-
мирањето и збогатувањето на македонскиот фол клор во исе ле ни штво.

Членовите на Ансамблот „Македонка”, главно, се инте лект  уалци од маке-
донско потекло, но родени во Кана да, кои со голема љубов и жар го не гуваат 
македонскиот фолклор. Поголемиот број од ората што ги из ведува Ансамблот 
ги обработил Алек Пет ли чков, за што добил високи признанија од стручњаци за 
фолклор. Члено вите на овој фолклорен гердан по твр дуваат дека културата на 
народите прет ста вува го лем дос трел на човештвото, а културните вредности на 
ма кедонските досе ле ни ци во Канада играат пресудна улога за одржување на 
македонскиот иден титет и на цио налната виталност. Особено внимание му се 
посветува на организирањето на младите гене ра ции од македонско по текло за 
кои фолклорот прет ста вува израз на достоинствена и силна врс ка до де дов ските 
 корени во етничка Македонија.
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ВАН ПЕТРОВ 
И „МАКЕДОНСКИОТ ГОЛФ ТУРНИР“

Кога се зборува или пишува за иницијаторите при формирањето на МПЦ 
„Свети Климент Охридски”, за угостителството, за хуманитарните активности кај 
Македонците во дијаспората, за спортот или за другите активности во Торонто, 
името и делото на македонскиот доселеник Ван Петров се тесно поврзани со по-
четните настани. Затоа, едно од интересните интервјуа со Македонци во Торонто 
што ги водеше авторот на овие редови во еден подолг период беше, секако, ин-
тервјуто со Ван Петров (Петроф).

Имено, тој беше и еден од петмината доблесни патриоти кои ги ставија свои-
те потписи и со својот имот гарантираа пред канадските власти за валидноста 
и сигурноста при формирањето и изградбата на првиот македонски духовен, 
културно-просветен и национален храм во мултикултурна Канада – МПЦ „Свети 
Климент Охридски” во Торонто.

Ван Петров е роден битолчанец од „Гини Маале”, а цел живот го поминал во 
Канада најпрвин во гратчето Свети Тома, каде живеел неговиот татко, а по не-
колку години се доселил во Торонто. Се оженил со Мери Лекушева, Канаѓанка 
од македонско потекло, чии корени се протегаат во Беломорска Македонија, во 
убавото македонско село Поздивиште, Костурско.

Тој е роден во градот на конзулите, како што го нарекуваат. Битола е неговата 
детска гордост, инспирација и предизвик. Тоа е градот, во кој Ван поминал мал 
дел од животот, бидејќи како дете заминал од родната земја и заминал за Канада. 

Ван Петров беше еден од познатите Канаѓани од македонско потекло, кој 
долги години работеше и беше сопственик на сервис за снабдување со прехран-
бени артикли на фабрички мензи, кафетерии и друг вид угостителски објекти. 
Ван беше организатор на Отворениот македонски турнир во голф што започнал 
да се организира во 1942 година, а кој цели педесетина години тој го раководеше 
и финансираше. Ван Петров беше човекот кој беше активен во Канадско–маке-
донскиот центар (Старечкиот дом) и во Клубот на пензионерите во Торонто.

Животната и бизнис сторија на Ван Петров е многу интересна и бурна. Во раз-
говорот што со овој пријатен, разговорлив, интелигентен и мудар нашинец го во-
девме во просториите на Канадско–македонскиот дом, во периодот кога тој беше 
претседател на таа институција, кога и бевме информирани за низа прашања, и 
кога, како на филмско платно да гледавме филм за него и за неговите активности, 
за активностите на македонските доселеници во демократска Канада кои постиг-
нале видни резултати во тамошното општество.

Имено, тој е роден во 1923 година во Битола. Потекнува од македонско пе-
чалбарско семејство. Татко му Тале бил еден од првите од тој крај кој заминал 
на печалба веднаш по Илинденското востание. Во 1903 година Тале пристигнал 
на северноамериканскиот континент преку Елис Ајлеанд, потоа се преселил во 
градот Свети Тома во Онтарио кај брат му, а од 1924 година, засекогаш дошол во 
метрополата Торонто. Во меѓувреме, Тале се вратил во Битола каде што изградил 
куќа, во чиј состав биле адаптирани фурна и слаткарница. Меѓутоа, наскоро бил 
мобилизиран во српската војска, од каде што избегал во Канада и каде што оста-
нал до крајот на животот.



214 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

Кога Ван Петров дошол во Канада во 1930 година, бил на седумгодишна во-
зраст. Се доселил во татковиот дом во Сент Томас, град што се наоѓа во непосред-
на близина на Нијагарските Водопади. Таму го завршил 13 одделение и матурирал 
на колеџот „Паркдеил”. Потоа се запишал на студии за хотелиерство, ресторани 
и пекарска трговија во Торонто (сега познат како Раерсон) каде и дипломирал на 
посебниот оддел за угостителство.

Во тие интересни години за Македонците во Канада кои претежно отворале 
ресторани и татко му на Ван го отворил својот прв ресторан во Торонто во 1942 
година, што бил во негова сопственост до 1945 година.и и ги поставил материјал-
ните основи на семејството Петров.

Ван му помагал на татко си во ресторанот, меѓутоа, во јануари 1945 година, 
младото Македонче, како што милуваше тој да каже, замина да волонтира за 
канадските вооружени сили кои биле стациониран во кампот „Борден” како ин-
структор по оружје, постигнувајки го рангот „Ленс заповедник”. Во Канадската 
армија останал полни 18 месеци на канадска територија.

По отслужувањето на војската, му се пружиле поголеми перспективи за работа 
во познати хотели во Торонто, каде што и го усовршил своето занимање. Во поче-
токот на бизнисот, Ван Петров започнал со мали угостителски инвестиции. Но, од 
година во година, неговиот капитал се зголемувал, што му овозможило да стане 
сопственик на триесеттина кафетерии во кои вработил околу 250 луѓе. Угости-
телската работа ја вршел цели триесет години, а од 1987 година беше заслужен 
канадски пензионер. Но, и како пензионер не мируваше.

Ван Петров уште како ученик играл фудбал и кошарка, а како војник играл 
бејзбол во армискиот тим. Меѓутоа, во педесетите години од минатиот век се от-
ворила нова страница во неговата спортска кариера, кога започнал да игра голф. 
Голфот му станал опсесија, пасија и професија. Така, во неговата долга кариера 
имал учествувано на голф-турнири во голем број земји, меѓу кои Шпанија, Порту-
галија, Бразил, Грција и САД. За неговите успеси бил добитник на трофеи.

Инаку, во македонската заедница во Торонто, покрај другите спортови, голфот 
е омилена игра на голем број бизнисмени и интелектуалци од македонско по-
текло, Тоа го потврдивме во разговорот со Ван Петров при нашата посета во То-
ронто. Како резултат на големата љубов кон голфот, четириесетина години го 
организирше Отворениот македонски турнир во голф. Оваа значајна спортска 
манифестација тој започнал да ја организира уште во 1951 година, на која секоја 
година учествуваат околу 200 натпреварувачи, од кои најголемиот број се канад-
ски бизнисмени од македонско потекло, чии семејства претежно се дојдени во 
Канада пред Втората светска војна.

За Отворениот македонски турнир во голф се сеќава авторот на овие редови 
Славе Катин кога беше вклучен да игра голф во тимот на Филип Ангелковски, 
Ник Тодоровски и Анџело Аргиро во 1989 година. Тогаш беше организиран 38. 
турнир во голф, што се одржа на терените во Еурора, недалеку од Торонто. На 
овој интересен голф-турнир победници беа Крис Коцопулос, познат хокејар во 
Канада, чие потекло е од Леринско, и Крис Крцос, исто така, по потекло од Егејска 
Македонија, кој беше петтиот голф играч на ранг-листата на аматерското првен-
ство во голф на Онтарио.

Со Ван Петров разговаравме и за минатото и за иднината на македонската 
заедница во Торонто. Притоа, тој не информира дека во периодот меѓу двете 
светски војни немало македонски цркви, затоа верските обичаи ги извршувале во 
други православни цркви. 
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Така, во тој период најголемиот број Македонци оделе во македонско-бугарска-
та православна црква „Свети Кирил и Методиј”.Таа била изградена во 1910 година 
и била прва црква на Македонците во Канада, Исто така Македонците оделе и во 
црквата „Свети Ѓорѓи”. Овие македонско бугарски, или бугарско-македонски цркви 
биле финансирани од Македонци, претежно од егејскиот дел на Македонија, меѓу-
тоа црквите биле осветувани од бугарски владициа. Во нив верниците претежно 
биле Македонци, а многу мал број имало Бугари и свештениците биле од Бугарија.

 Меѓутоа, со формирањето на организацијата „Обединети Македонци” и со 
обновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската право-
славна црква, во 1962 година се покрена иницијатива за изградба на македонска 
православна црква под јурисдикција на Црквата во Македонија. Ван Петров беше 
еден од петте доблесни донатори и патриоти, членови на групата што формирале 
корпорација за основање и градба на МПЦ „Свети Климент Охридски” во Торонто.

Освен тоа, тој беше еден од добротворите и донаторите на поголем број ак-
тивности, помагач на македонските информативни гласила во Торонто и поши-
роко. Меѓутоа, се чини најголема беше неговата улога и помош во Канадско–ма-
кедонскиот центар (Старски дом), во кој нашле свое животно катче стотина стари 
лица, претежно од Беломорска Македонија, на кои не им беше дозволено ниту 
да умрат во родната земја, која и денес стенка под „јаремот на демократијата”.Тој 
беше претседател на Канадско-македонскиот центар (Старечкиот дом) за време 
на изградбата и отворањето на 17 јуни, 1979 година.

Исто така, Ван Петров беше познат хуманист и добротвор кој ги помагал ху-
манитарните организации во Торонто, потоа давал средства на македонските 
православни цркви и други македонски организации. Исто така, тој беше човекот 
кој заедно со други Македонци од Канада и САД дал помош за настраданите во 
земјотресот во Скопје во 1963 година. Потоа испратил парична помош и лекови за 
неговата татковина Македонија, за што во 1976 година, Универзитетот во Скопје 
му доделил високо признание за неговиот придонес и помош на Медицинскиот 
факултет во Скопје.

Меѓу активностите на Ван Петров, секако треба да се одбележи дека тој беше 
еден од првите Македонци во Канада кој станал масон и бил член на „Ложата на 
цар Соломон”, „Храмот Рамзес светилиште “ и „Клубот Лисајд светилиште “. Тоа, 
секако, му помогнало да влезе во побогатото општество на Канада, затоа постиг-
нал резултати на полето на бизнисот.

Во 1993 година, Ван Петров го предаде Македонскиот голф-турнир да стопа-
нисува Канадско-македонскиот центар (Старечки дом), каде и денес е седиштето 
на овој голф- турнир. Мегутоа, тој оставил аманет дека дел од средствата да се 
даваат на Катедрата по македонски јазик на Универзитетот во Торонто. Инаку, 
Ван Петров беше еден од главните поддржувачи со финансиски средства на Ка-
тедрата по македонски јазик на Универзитетот во Торонто од почетокот на нејзи-
ното основање.

Во нашиот разговор Ван Петров постојано потенцираше дека се гордее со 
своите две татковини, со Македонија, земјата на неговото раѓање, каде живеел 
седум години и на Канада, земјата на неговото живеење и творење повеќе од се-
думдесет години. Тој со гордост се декларираше како Канаѓанин од македонско 
потекло. Затоа, за Ван Петров со право се вели дека беше легенда за настаните и 
активностите што се одвиваа во македонската колонија во Торонто.
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КИРЕ ПЕЧЕНКОВСКИ 
КАНАДСКО-МАКЕДОНСКИОТ БИЗНИСМЕН

Животната сторија на Киро (Кирил) Печенковски почнува во Долно Перово, во 
Преспа, село кое се наоѓа непосредно до северниот брег на Преспанското Езеро, 
оддалечено околу десет километри од Ресен. Сите жители на селото се Македон-
ци, од кои голем број како и Киро и неговата сопруга Дежда, одамна тргнале по 
други животни патишта во светот кои живот значат.

Убаво е во Долно Перово, а со тоа и цела Преспа, најмногу во есен кога разно-
видните бои во природата се испреплетени како пајажина, кога мирисот на зре-
лите јаболка се разнесува низ чистиот воздух. Прекрасно е и во зима, кога плани-
ните надвиснале над Езерото, а летовите и звукот од пеликаните се пре-несуваат 
по езерската шир. Но, Преспанското Езеро е најубаво во пролет кога јагликата ги 
пробива последните остатоци на снегот на Галичица и Пелистер и во лето кога 
свежината од Езерото го исполнува треперливиот воздух и е преполно со мно-
губројни капачи и риболовци.

Инаку, има Долно и Горно Перово, меѓутоа, службено постои само едно село 
Перово. Ваквата поделба  датира од 1918 година, кога Преспанското Езеро доби-
ло максимално ниво на водата, кога и голем број езерски села како и Перово биле 
поплавени. Дел од населението од Перово било сместено кај роднини во сосед-
ните села, Дрмени и Царев Двор, а неколку семејства бидејќи имале или купиле 
земјиште северно покрај Епирскиот пат Макази-Стење-Корча-Драч, изградиле 
куќи и тука се населиле. Набргу и иселените почнале да се враќаат на старата 
локација на селото и да градат куќи западно по песочниот превлак, повисок дел 
од нивото на водата. Приодниот пат од Епирскиот пат до селото Перово, сега но-
вата локација ја поделил на источна и западна. Источната е пониска од западна-
та. Така, разговорно центарот добил име сретсело, источниот дел Долна Маала, а 
западниот Горна Маала. Северно новонаселениот дел, покрај Епирскиот пат, би-
дејќи теренот е повисок за да се разликува, добил име Горно Перово. 

Таму, на 21 април 1937 година беше роден Киро Печенковски.  Неговиот живо-
тен пат во родниот крај започнал токму до Преспанското Езеро, каде го започнал 
своето образование во основното седумгодишно училиште во Долно Перово, ма-
лата матура во Царев Двор, обидот со Економското училиште во Охрид и двего-
дишните гимназиски класови во Ресен. Од четиринаесеттата година започнал со 
комерцијалниот риболов, од кој не се откажал до напуштањето на Македонија. 
Во рибарството научил една формула која и успешно ја испробал во Канада. Таа 
гласи: „На луѓето не им давај риба, туку научи ги сами да ја ловат”!

Киро Печенковски бил вистински мајстор за ловење риби, еден од најдобрите 
во селото, а тоа го наследил од татко му. Од реките или од езерото никогаш не се 
враќал со празни раце. Сепак, тоа задоволство решил да му го остави на татко му 
Мите, кој како рибар ја дочекал пензијата во рибарската задруга „Рибар” во Дол-
но Перово. А тој веќе ковал други планови. Не можејќи да се помири со тогашната 
економска состојба, прво решил да си најде избраничка, животна сопатничка, а 
таа била Дежда од Евла, а потоа да замине преку граница, во потрага по нов и 
подобар живот во прекуокеанските земји.
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Така, на 6 мај 1962 година, на Ѓурѓовден, заедно со двајца другари, со прес-
панска чунка - кајче, ја минале македонско-грчката граница. Нивното бегство од 
земјата било во најголема тајност. Границата ја минале без проблеми, зашто како 
рибари биле добри познавачи на теренот, но и на  „табиетите” на Преспанското 
Езеро. Првин пристигнале во селото Раби, од каде, прифатени од полицијата биле 
префрлени во село Желево, а потоа транспортирани во Лерин, каде што останале 
близу една година. Оттаму ги одвеле во Солун, а потоа во логорот Лаврион. Во 
Грција останал до 1963 година, кога со брод заминал за Канада. На 14 април 1963 
година пристигнал во Халифакс, од каде заминал за Торонто. Во меѓувреме, во 
Долно Перово, во 1960 година, му се родила првата ќерка Кети, како подарок од 
неговата сакана Дежда, која нетрпеливо очекувала да заврши бегалската одисеја 
на нејзиниот маж, за потоа да му се придружи со ќерката.

По пристигнувањето во Торонто, Киро Печенковски започнал со реализација 
на својата формула што ја чувал во мислите. Англискиот јазик го учел сам, без по-
сетување курсеви, туку низ практична комуникација со Македонците или Канаѓа-
ните. Главна преокупација му било конструирањето или иновациите на машини 
за обработка на метал. Но, во почетокот морал да ги создаде неопходните услови, 
прво за неговата елементарна егзистенција во Торонто, а потоа и за вработување 
во фабрика во која ќе може да ги оствари идеите од областа на лиењето метали.

Во почетокот, како и многу иселеници во друга земја, започнал со миење са-
дови по ресторани, за 25 долари неделно, иако работел цел ден. По десетина не-
ус-пешни обиди, конечно во 1964 година бил примен како општ работник во една 
метална фабрика. Во 1967 година очекувал да му се придружат сопругата и ќер-
ката, па за да ги дочека подготвен, морал дополнително да работи, пак, во некој 
ресторан. Во 1968 година бил испратен во САД да работи на лиење и влечење 
бронзени цевки. Тогаш дошле до израз неговите способности, кога ја проучувал 
технологијата и се обидел да ја усоврши. Но, по некои недоразбира-ња со матич-
ната фабрика, сам конструирал машина за топење бронза.

Тоа наишло на поддршка од некои влијателни Евреи во тој бизнис, па на нивно 
барање останал уште некое време во фабриката. Потоа решил да се осамостои. 
Стартот бил добар а Кире задоволен што конечно ја започнал индивидуално ра-
ботата во Торонто. Тој ден дошол во 1979 година, кога купил еден хектар земја, на 
кој во 1982 година ја изградил и ја отворил сопствената фабрика, К.П.Бронз, чиј 
претседател на Управниот одбор бил од почетокот на формирањето на фабрика-
та до неговата смрт на 12 јули 2012 година

Киро Печенковски ги наследи убавите работи од неговите родители: мајката 
Веса и таткото Мите. Тој беше интелигентен и мудар, имаше смисла за бизнис и 
креативност, беше упорен и енергичен, притоа имаше голема поддршка од негова-
та сопруга Дежда, која му беше и остана негова десна рака. Таа му помогна тој да се 
концентрира на бизнисот, а таа ја презеде сета грижа за семејството и домот. 

Киро Печенковски беше успешен бизнисмен во Канада кој во деловните кру-
гови беше ценет и почитуван, особено поради неговиот придонес во развојот на 
еко-номијата на оваа земја, која како мултиетничка, создава услови за макси-
мално изразување на креативните способности на нејзините граѓани. На тој план 
Киро беше еден од ретките Македонци кој ја имаше честа да биде познат и при-
знат создавач на матријалните вредности во демократска Канада.
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Семејството Печенковски живее во гратчето Еурора, кое во поширока канад-
ска територијална смисла претставува дел од големиот мегалополис Торонто. Во 
почетокот тие живееја во Торонто, во кој се измешало и американското и светско-
то, од исток до запад и од север до југ. Таму живеат стотина нации, меѓу кои и по-
веќе од сто илјади Македонци. А бројот на Преспанци, кои се доселиле, вдомиле и 
се приспособиле на тамошните услови и живот, е огромен. Затоа во Торонто човек 
се чувствува како во Преспа.

Киро Печенковски го сметаа за еден од побогатите Македонци на северно-
аме-риканскиот континент. Тајната на неговиот успех не беше во завршените 
факултети по машинство или студиите поврзани со обработката на металот, туку 
во конструкторскиот ген што му го вградило неговото семејство во Перово, како 
последица на фактот дека потекнува од земја која пред илјада години на светот 
му дала писменост и култура.

При нашата посета на фабриката бевме информирани дека  историскиот раз-
вој на „К. П. Бронз” (KP BRONZE) започнал во 1971 година, а ја формирал Кире 
Печенковски. Во тој период Кире бил единствен вработен и сам ги извршувал 
сите оперативни активности, чиј  вкупен годишен капацитет изнесувал 40.000 
единици. Меѓутоа, во наредните години компанијата доживеала рапиден пораст 
со дневен капацитет на производство.

Во текот на 45-годишното постоење оваа значајна фабрика за бронза разви 
свој иновативен процес на леење наречен „Финитецаст”, процес преку кој од 
структурата на тенки гранулати се добива легура која е непорозна и се карак-
теризира со голема густина. Компанијата има  лабораторија во која се тестира 
хемискиот состав на легурите. 

Во разговорот што го водевме во погоните на фабриката ни беше речено дека 
мисијата на компанијата која има континуиран раст е, всушност, „Нивната фи-
лозофија да понудат флексибилни услуги со цел да им ги задоволат желбите и 
потребите на купувачите”. Затоа, како лидер во оваа индустрија KP BRONZE секо-
гаш е чекор понапред од конкурентите. Успехот се должи на придржувањето кон 
принципите за напорна работа, професионален персонал, задоволство на голем 
број клиентите, иновативност, ценење на вредноста на парите и квалитетот на 
производите. 

Компанијата ги опслужува производителите на бронзени производи со: 
куќишта за лагери, хидраулични цилиндри, делови за водовод, цилиндри и венти-
ли, делови за автомобилската индустрија, делови за железницата, делови кои се 
користат во рударството, челични производи, делови за јахти, млинови и слично. 
Инаку, денес, компанијата ја води одбран тим на чело со керката на Кире и Дежда 
- Дана Печенковски

Незаборавни се впечатоците на авторот на овие редови Славе Катин на се-
мејството на Киро и Дежда Печенковски. Мегутоа, посетата со покојниот погла-
вар на Македонската православна црква – Охридска архиепископија (МПЦ – ОА), 
архиепископот охридски и македонски господин господин Михаил, кој из-вршил 
осветување на нивниот преубав дом и производствените капацитети во Аурора, 
остави трајни спомени. Притоа, архиепископот го изрази задоволството што из-
врши осветување на македонска куќа и канадска фабрика и што сите ние се за-
познавме со големиот успех и подем на „империјата Печенковски”.
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СТИВ ПЉАКАС 
ВЉУБЕНИК ВО КАЛЕШИТЕ ВО ПАКИСТАН

Стив Пљакас, или Стево Плаков, како што тој милува да се претстави е канад-
ски Македонец, или македонски Канаѓанец по потекло од убавото македонско 
село Зелениче, Леринско, од егејскиот дел на Македонија. Тој е исклучително по-
зната, призната и неодминлива личност меѓу Македонците во Канада и САД.

Бизнисменот Стив Пљакас е еден од најистакнатите Македонци кои се ини-
цијатори, организатори и силни борци за афирмација и за одбраната на македон-
ското име, на Македонците ширум светот, Македонската православна црква и на 
духовниот живот чии корени уште се од мисијата на апостол Павле во македон-
ската земја, пред две илјади години.

Стив Пљакас е особено активен во промовирањето на демократијата во Маке-
донија за заштита на македонското име, знаме, Устав и промотор за признавање 
на Македонија како суверена, независна и самостојна држава на Балканот и на 
македонската вистина во светот. Се гордее дека е Македонец. Исто така, бизнис-
менот Стив Пљакас остварува блиски контакти со повеќе познати личности, ди-
пломати и организации во светот во врска со моменталните настани и состојби и 
се бори за иднината на Македонија.

Стив Пљакас е роден на 2 јуни 1940 година во убавото село Зелениче, Лерин-
ско, во беломорскиот дел на Македонија, од татко Ламбро и мајка Гена. Тој оваа 
година го слави своето седумдесет и седмо лето Господово на неговиот доста ин-
тересен и бурен живот и доста успешна кариера.

Инаку, селото Зелениче е лоцирано на педесетина километри јужно од градот 
Лерин, на 5 километри југозападно од Ајтос (каде и припаѓа) и на три километри 
западно од езерото Зазерци во котлина во подножјето на Керечката Планина, дел 
од планината Вич, на главниот пат од Сорович (Аминдео) за Костур. Селото лежи 
во една котлина обиколена од сите страни со високи сртови. Се смета дека селото 
Зелениче го добило името поради изобилството на зеленило во околината. Денес 
името на Зелениче е променето во Склитрон, а во него живеат Македонци и пра-
вославни Турци (Просвиги).

Стив Пљакас беше сведок на македонското партизанско движење за слобо-
да. Но, во исто време беше и сведок кога грчкиот фашистички режим го направи 
црното сценарио за да прогони, да ги исели, а со тоа да ги избрише Македонците 
од својата земја, од своите вековни дедовски корени, а на нивно место да досели 
православни Турци. 

Стив Пљакас е човекот на кого Македонија му е големата љубов. Тој неотстап-
но го брани сè она што е поврзано со Античка Македонија. Со неговата посве-
теност за зачувување на древните македонски корени, ја раширил вистината за 
Античка Македонија насекаде во светот. Меѓу другото, заедно со професорот 
Мајкл Димитри од САД, се првите ентузијасти кои во 1995 година ги посетија и ги 
открија Калешите, народ кој се смета за потомци на Александар Трети Македон-
ски (Велики) во Пакистан.

Работата и многугодишниот најразновиден ангажман со силен порив и при-
знателност во македонска заедница во Канада, а и на Флорида, е поттик и пример 
како се афирмираат националните достоинства на северноамериканските прос-
тори. Во импресивниот биланс, меѓу другото, се сместуваат организирањето на 
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хуманитарни активности за спонзорирање на истражувачки работи од областа на 
историјата, културата, духовното живеење, спортот, собири, пикници и други ак-
тивности за промоција и за презентација на Македонците во дијаспората.

Стив Пљакас многу одамна стана член, а подоцна и претседател на Организа-
цијата „Обединети Македонци” во Торонто, една од најстарите македонски орга-
низации во Северна Америка. Во негово време како претседател се одржаа Сред-
бите на протераните Македонци од егејскиот дел на Македонија. Потоа беше 
претседател на Македонската православна црква „Свети Климент Охридски” во 
Торонто. Исто така, беше претседател и најголем спонзор на Комитетот за олим-
писките игри од Канада, кој даде значајна финансиска помош за Македонците - 
олимпијци на Олимпијадите во 2004 година во Атина и во 2008 година во Пекинг. 
Тој е човекот кој го носеше македонското знаме пред нашите спортисти на двете 
олимпијади и беше најсрекниот Македонец во светот.

Познатиот македонски бизнисмен Стив Пљакас заедно со својата сопруга Лили 
ја најдоа и ја почувствуваа слободата, демократијата и вистинскиот слободен жи-
вот во Канада. Затоа, тие се посветени канадски жители, почитувани, познати и 
признати граѓани на демократското мултикултурно канадско општество. Тоа им 
даде крилја тие да бидат големи хуманисти, донатори на многу важни национал-
ни и културни манифестации во Канада и САД каде отвориле свои нови домови 
каде живеат, а и работат многубројни Македонци од сите делови на Македонија.

Исто така, Стив Пљакас е еден од малкутемина од Македонците на северно-
американскиот континент кој е масон, или слободен ѕидар. Инаку масонството е 
братска организација која се појавила кон крајот на XVI и почетокот на XVII век. 
Масоните денес постојат во различни форми низ целиот свет, со членство од око-
лу пет милиони луѓе, вклучувајќи околу половина милион во Англија, Шкотска и 
Ирска, како и околу два милиона во Америка, каде е најбројно.

Според зборовите на Стив Пљакас, сите форми на масоните делат исти морал-
ни и метафизички идеали, кои во најголемиот број случаи вклучуваат изјава за 
верување во Бога. Инаку, братството е организирано во големи ложи, а секоја од 
нив си има свои јурисдикции. 

Првата Големата ложа на Англија е формирана на 24 јуни 1717 година, кога 
четири постојни ложи во Лондон се сретнале на заедничка вечера, додека во Ир-
ска и Шкотска се формирани во 1725 и 1736 година. Масонството е однесено и во 
британските колонии во Северна Америка, односно во Канада во текот на 30-тите 
години на XVIII век, каде биле оформени различни локални големи ложи. Треба 
да се нагласи дека не постојат вистински разлики меѓу масонските практики на 
ложите во минатото и денес.

Најстарата надлежност во континенталниот дел од Европа, пак, ја има Голе-
мата ложа на Франција, формирана во 1728 година. Повеќето ложи од земјите 
од англиско говорно подрачје ги прекинале контактите со оваа ложа околу 1877 
година -- кога Големата ложа на Франција го сменила условот за своите членови 
во врска со верувањето во Бога и го прифатила атеизмот. Затоа, обично се вели 
дека масонството е составено од две гранки: Големата ложа на Англија (UGLE), и 
Големата ложа на Франција (GDF).

 Во подолгиот разговор со Стив во врска со масонството, тој рече дека масо-
ните често се нарекуваат „тајни здруженија”, велејќи дека тој термин повеќе од-
говара од терминот „езотеричко здружение”, бидејќи поголемиот дел од нивните 
активности се тајни. Тајните активности во модерните масонски ложи се начините 
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за препознавање меѓу членовите, како и одредени делови од ритуалите. За тоа 
се уверивме во Измир, во Турција, кога Стив не се чувствуваше најдобро и, преку 
прстените се препознаа со еден масон, кој вети дека сè ќе направи за Стив.

Инаку, кандидатот за масон мора да влезе во ложата од својата држава. Треба 
да биде прашан од веќе постоен член, дали сака да биде масон. Доколку се согла-
си, станува кандидат за член. Во некои ложи се практикува можниот кандидат 
да биде прашан три пати. Другите членови го одобруваат неговото членство со 
ставање на „бели топчиња” во кутијата за гласање. Доколку се појави едно „црно 
топче”, кандидатот ќе биде одбиен. Бројот на негативни гласови за одбивање на 
кандидат не е ист кај сите ложи, но најчесто еден глас против е доволен.

Според општите услови за станување масон, мегу другото, се: стапување во 
организацијата по своја слободна волја; верба во врховно битие; кандидатот да 
биде со добро реноме, добри морални вредности; да биде психофизички здрав; 
да биде способен да ги прифати карактерните правила на ложата и друго. Отста-
пувањето од еден или повеќе од овие услови се смета за показател за одбивање 
од масонска организација.

Стив Пљакас долги години работи за Македонија, за Македонците и маке-
донското прашање, обединувајќи ги македонските иселеници и Македонците во 
соседните земји со спонзорирање на социокултуролошки настани и проекти. Тој 
особено се грижи за своите сонародници во егејскиот и пиринскиот дел на Ма-
кедонија, Македонците од Мала Преспа и на други места ширум светот. Притоа, 
донирал средства за голем број македонски православни цркви, поединци, како 
и на хуманитарни и други организации во Република Македонија и во другите 
делови на разделена Македонија, меѓу кои и апарат за дијализа. Спонзорирал 
информативни гласила, портали, организации, цркви и друг вид асоцијации во 
неговата родна земја и насекаде во светот каде живеат Македонци. 

Стив е човекот кој е сопственик на големиот и единствен трговски центар „Ма-
кедонија” во Њу Маркет. Впечатливо дизајнираните рекламни табли на центарот 
„Македонија” на некои им пркосат, а за многумина е место за препознавање и за-
познавање со Македонија како единствен од таков вид во македонската дијаспора.

Затоа со право се вели дека Стив Пљакас навистина е Македонец кој се пос-
ветил на националното прашање. Тој, со своето знаење, Господовата надареност, 
интелигенцијата, итрината и приспособливоста во новите демократски услови, 
успешно се снашол во Канада. Воден од љубовта кон Македонија и од нејзиното 
Сонце, како Големиот Александар, активен е и во Македонија. Цели дваесет годи-
ни од осамостојувањето на Република Македонија, тој со срце, душа и голема љу-
бов и посветеност, учествува во политиката, културата, медиумите и воопшто во 
социјално-општественото живеење и опстојување на својот народ и Македонија.

Македонците во дијаспората, особено во Канада и Соединетите Американски 
Држави, имаат потенцијал и капитал да го зголемат присуството на македонски-
те фирми во новите средини и да бидат македонски промотори кај канадските 
инвеститори и бизнисмени. Тоа е особено изразено кај Стив Пљакас кој по оса-
мостојувањето на Република Македонија, активно се вклучи на македонската 
политичка и економска сцена. На меѓународен план, е еден од најголемите бор-
ци со директни ангажмани за зачувување и негување на бизнис интересите на 
Македонците во земјава и во светот, при што покрај бизнис-зделките, посебно 
внимание посветува на националниот напредок на Македонците во дијаспорта и 
во Македонија.



222 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

ЛИЛИ ПЉАКАС 
ДОНАТОРКА И ХУМАНИСТКА

Бизнисменот, благородникот и, во исто време, човекот кој е посветен на Ма-
кедонија и на македонскиот народ, Стив Пљакас и неговата животна сопатничка 
Лили, испишуваат една прекрасна заедничка роднокрајна, лична, семејна, нацио-
нална и професионална сага долга педесет и пет години. 

Често се вели дека жената е десната рака на мажот. Тоа се потврдува во брач-
ниот живот, во нивното заедничко живеење во период од цели пет и пол децении 
во кои споделиле и радост и тага и успеси и падови и убави мигови, патувања, 
дружења, отвориле нови патишта на живеењето и опстојувањето, од кој носат 
прекрасни спомени за еден хармоничен и среќен македонски брак.

 Лили Пљакас е Канаѓанка од македонско потекло. Таа е родена на 10 октом-
ври 1947 година во познатото македонско село Желево, Леринско. Во документи-
те е запишана како Лефа од нејзините родители Мијајле и Петра, кои го извршиле 
чинот на крштавање на Лефа во селската православна црква. Нивната ќеркичка 
дошла на свет во немирните години на втората половина на четириесеттите го-
дини од минатиот век, кога во Егејска Македонија се чувствувале последиците од 
Ѓраѓанската војна во Грција, кога почнал крајот на почетокот на истребувањето на 
Македонците од своите дедовски корени. Тоа е време кога, на само двегодишна 
возраст Лефа со своите најблиски, засекогаш го напуштила своето Желево и по-
нела несреќни моменти од егејскиот дел на Македонија. 

Лили Пљакас е родена во Желево, кое е лоцирано на границата на Лерин-
ско-костурската општина, припаѓајќи административно кон Костур. Тоа е едно од 
најголемите села на овие простори. Желево е сместено во подножјето на плани-
ната Бигла и се наоѓа на надморска височина од околу илјада метри.   

Желево отсекогаш било чисто македонска населба. Меѓутоа, поради политич-
ките и економските причини, голем број желевци се преселиле во Канада, САД и 
Австралија и други европски земји по Илинденското востание и Првата светска 
војна, но по поразот на Демократската армија на Грција во Граѓанската војна.

Во тоа се уверивме при нашата посета во еден мајски ден кога сè беше разе-
ленето и расцветано. Планинска глетка што се памети. Таму во една од кафеани-
те што се наоѓа на самиот пат од Костур кон Лерин седнавме да се напиеме по 
едно убаво македонско кафе, за кое келнерката ни рече дека тие го викале грчко 
кафе, за на крајот да се согласиме дека тоа е турско кафе. Тука се запознавме со 
неколку Македонци, меѓу кои и со една брачна двојка која шест месеци живее во 
Торонто, а шест месеци живее во Желево. Подолго време со нив разговаравме за 
голем број Македонци чие потекло им е од Желево, а кои имаат значаен придонес 
во македонското движење во Канада.. 

Инаку, во воениот период, Лили наместо ра расте во безгрижни детски дни, таа 
го напушта дедовскиот праг во Желево. Заедно со баба ѝ Трендафилка и мајка ѝ 
Петра, за да се спасат од воените немири заминуваат во селото Породин, Битол-
ско во 1949 година. Таму остануваат една и пол година и, пак, се враќаат во Же-
лево. За жал, само по кусо време, во август 1949 година била принудена повторно 
да го напушти родното Желево и со себе да понесе само торбичка со искинати 
детски алишта и едно суво цвеќе од бабиниот двор како драг спомен во кревката 
детска душа. Во реката протерани бегалци од егејскиот дел на Македонија, патот 
ги однел преку Преспа во Албанија, а оттаму во Полска.
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Во новата татковина Полска биле сместени во домот за бегалци од Грција во 
градот Згожелец. Во ова место на фамилијата на Лефа почнало новото адапти-
рање и снаоѓање во животот во новата средина. Таму била поставена основата 
за иднината на новиот живот. Во Згожелец Лефа го научила полскиот и грчкиот 
јазик. Се чини мудроста, добрината, снаодливоста во животот и природната дарба 
на нејзината баба Трендафилка, помогнале во голема мера тие да имаат подобар 
и посреќен живот.

Бегалскиот живот продолжил и од Полска. Имено, нејзиниот татко Мијајле 
веќе од 1952 година заминал засекогаш од своето родно место Желево и емигри-
рал во Канада кај неговиот татко Танас, кој веќе бил на печалба во Торонто околу 
петнаесеттина години. Оттаму воспоставил контакт со своите најмили во Полска 
и ја започнал процедурата за повлекување на семејството во Канада. Така и се 
случило. На 10 февруари 1955 година Трендафилка, Петра и Лефа, со помош на 
Црвениот крст се иселиле од Полска и со авион преку Англија како птици пресел-
ници дошле во Торонто.

На радоста ѝ немало крај. Средбата по седум години одделеност на семејство-
то Ѓиану во Торонто била и среќна и тажна со топлите прегратки и многуте солзи 
на разделените. Во тие мигови радоста не им дозволила на членовите од ова сега 
веќе среќно семејство да прозборат. Тоа бил почеток на еден нов среќен живот 
далеку од својот роден крај, во родната Македонија, во новата средина во демо-
кратска Канада.

 Името Лефа, кое во Канада се трансформира во Лили, значеше еден нов 
идентитет уште од самиот почеток во новата средина. Така, Лили веднаш по прис-
тигнувањето го започна своето основно образование на англиски јазик. Секој по-
четок е тежок. Лили имала потешкотии со јазикот, но како надарено македонско 
девојче, јазичната бариера брзо ја совладува.

По успешното завршување на основното образование, Лили се запишала во 
Гимназија каде поминала две успешни години. Меѓутоа, семејните финансиски 
услови наложиле да го прекине образованието и на 16-годишна возраст да почне 
да работи, односно да почне со печалење на пари во семејниот буџет за едно по-
инакво утре. 

Првото вработување ѝ било во ТТС (Торонто транспорт компанија) и работела 
во канцеларија како службеничка. Таму учела дактилографија и стенографија, со 
што подоцна и се отвориле вратите за подобра позиција, кога и станала секре-
тарка во фирмата. Тоа и помогнало на Лили успешно да се вклопи во приватниот 
бизнис и да постигне значајни резултати.

 Во тој период се запознала со Стив Пљакас, кога, всушност, и пламнале првите 
љубовни искри на двајцата лични млади луѓе, што е и најава за нови предизвици, 
за еден нов брачен живот. Така, 1985 година ќе биде забележана со златни букви 
во животот на Лили и Стив Пљакас. Таа е година кога тие беа венчани во Маке-
донската православна црква „Свети Климент Охридски” во Торонто.

Лили Пљакас беше благородна Македонка која со сето свое битие, со душа и 
срце беше посветена на своето семејство, на Стив, на ќерките Маргарет и Џини, 
на зетовците Џорџ и Алек, но најмногу на внучињата Анџела, Кристофер, Стивен 
и Стефан, кои ѝ беа светлата точка, радоста и убавината во нејзиниот живот. Во 
исто време таа беше Канаѓанка од македонско потекло која беше активно вклуче-
на во македонската и канадската заедница во Торонто и во Њу Маркет.
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Значи, Лили Пљакас беше позната и призната Македонка која потекнува од 
македонско патриотско семејство. Таа беше една од најактивните во македонска-
та заедница во Торонто, особено во црквата „Свети Климент Охридски”. 

Била на повеќе фунции во црковната женска секција. Затоа, со право се вели 
дека во периодот кога била и претседател на Женската секција во црквата „Свети 
Климент”, биле преземени бројни активности кои го збогатиле црковно-нацио-
налниот живот во македонската заедница. Особено внимание посветуваше на за-
чувувањето на македонскиот идентитет, обичаите, песната и орото и многу други 
вредности донесени од родната Македонија. 

Несомнено дека кога се пишува за историскиот развој на жената во македон-
ската заедница во Торонто, тогаш името и делото на Лили Пљакас беше тесно 
поврзано со активностите и работата на национален и духовен план. Таа беше 
христијанка, и припаѓаше на Македонската православна црква и со нејзината ра-
ботливост, честитост, трудољубивост, хуманост и донаторски однос, остави дла-
боки траги кај младите генерации и претставува патоказ за ширење на македон-
скиот дух и љубов меѓу лугето.

И покрај тоа што Лили го напуштила родното место Желево кога имала само 
две години и останала со избледнети спомени, таа беше горда со дедовската 
земја и нејзиното македонско потекло. Таквата гордост ја има пренесено и кај 
нивното семејство. Сите средби и разделби со родниот желевски крај, како и со 
Македонија, земјата на нивните корени и потекло, се доживувани многу емотив-
но, останувајќи длабоко врежани во нејзините спомени, во нејзиниот незаборав.

Лили Пљакас беше пример на Канаѓанка од македонско потекло која не само 
што напорно работеше во нивниот бизнис, туку таа беше активна во организи-
рањето на различни посети, видувања, другарувања, како и на вечеринки, пик-
ници, и друг вид македонски собири. Во исто време таа беше жената која финан-
сиски ја помагаше македонската заедница, особено македонските православни 
цркви, таа беше голем хуманист и донатор за поединци и асоцијации.

Била иницијатор, организатор и финансиски поддржувач на бројни патувања 
на Македонците од Торонто, особено на Женската секција. Мегу другото, по по-
вод 75-годишнината од поделбата на Македонија била организатор и финансиер 
на голем број автобуси кои тргнале од Торонто на пат до ОН во Њујорк во одбрана 
на македонското име и на Македонија. 

Оваа благородна и прекрасна личност со исклучителни чувства ги чуваше како 
аманет дел од спомените и настаните од нејзините животни врвици, и во детство-
то и во онаа рана младост на битките, да се бори и да се успее по секоја цена и 
кога е најтешко и, се разбира, најубавиот период – тоа се долгите брачни години 
со нејзиниот животен сопатник Стив Пљакас.

Колку многу може да се пишува за таа заедничка идила, за радостите, успеси-
те, тегобните моменти, среќниот углед и статус, и сè така од средината на минати-
от век, па еве, ги врвиме првите децении од XXI век, тие живееја среќно, заедно со 
своето семејство, ќерките и најголемата радост внучињата.

Лили Пљакас почина ненадејно на 18 јули 2016 година. Таа беше голема љубов 
и сопруга на Стив. Многу сакана мајка на постарата ќерка Маргарет и зетот Џорџ 
и на помладата керќа Џени и зетот Алек. Таа беше големата и благородна баба 
која се жртвуваше за внучињата Анџела, Кристофер Стивен и Стефани и на цело-
то пошироко семејство. Нејзиниот вечен дом се наоѓа на Македонските гробишта 
во Маркам кој го посетивме заедно со нејзиниот сопруг Стив Пљакас.
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СПИРО САНДЕРС 
ПРВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРВАТА МПЦ ВО КАНАДА

Името и делото на Спиро Сандерс е тесно поврзано со почетоците на првата Ма-
кедонска православна црквата во Канада. Тој беше избран за прв претседател на 
црквата „Свети Климент Охридски”, која денес е стожерот на најголемиот број ак-
тивности што Македонците ги развиваат во Торонто и пошироко. Овој прв македон-
ски храм претставува мотив повеќе за изразување на љубовта и почитта кон родната 
земја Македонија за најголем број Македонци, а во исто време, црквата претставува 
македонски центар, своевидна матица за идните македонски поколенија.

Иницијативата за формирање на оваа македонска црковна општина и за неј-
зина изградба се роди на четвртиот Илинденски пикник што Националната ор-
ганизација „Обединети Македонци” го одржа на 29 јули 1962 година. Тоа беше 
израз на силната љубов кон дедовската земја, Македонија, која секој иселеник 
длабоко ја носи во своето срце. Повеќе од осум илјади Македонци од Торонто и 
од околните места се собраа на пикникот, а со тоа ја поддржаа иницијативата да 
се формира македонски дом, кој ќе биде поврзан со родната слободна Македо-
нија и ќе биде центар за сите Македонци од етничка Македонија..

Во историјата на Црквата, 7 авгут 1962 година е забележан со златни букви, 
бидејќи тогаш се донела одлука за изградба на храм што ќе го носи името „Свети 
Климент Охридски”. Таа одлука била донесена во „Желевскиот дом” во Торонто, 
сопственост на доселеници од село Желево, Леринско. 

За прв претседател бил избран истакнатиот иселеник Спиро Сандерс од исто-
то село, а за потпретседатели беа избрани Коста Андрус и Павле Базел-Василев-
ски (Тупурковски). Исто така, во управата на црквата „Свети Климент Охридски” 
влегле и Питер Флоров, Дан Папас, како секретар, а Мајк Нешевич и Паул Џорџ 
биле избрани за благајници, додека во Надзорниот одбор биле вклучени: Џим 
Сандерс, Стево Тодоровски, Ван Петров, Виктор Паскалов, Џон Червенков, Бла-
гоја Тодоровски и Луј Мисиос.

Кога се пишува за Спиро Сандерс треба да се нагласи дека тој бил еден од 
големите патриоти и правдољубиви Македонци од егејскиот дел на Македонија, 
кого судбината го однела во демократска Канада. Тој бил и еден од првите лично-
сти којшто ја покренал иницијативата за формирање и за изградба на македонска 
црква во Канада која требало да има тесни врски со црквата во слободниот дел 
на Македонија. Притоа, Спиро бил избран да ја води првата управа на денешниот 
соборен храм „Свети Климент Охридски” во Торонто.

Тоа го направил заедно со Одборот за изградба на македонска црква, бидејќи 
во тоа време постоеле само неколку македонско-бугарски цркви во Торонто, 
изградени со средства на Македонци од егејскиот дел на Македонија, меѓутоа, 
водени од бугарски владика и свештеници, кои Македонците ги правеле Бугари. 
Затоа, Спиро и неговите другари тоа не можеле да го поднесат и постојано разго-
варале за формирање чиста македонска црква.

Спиро Сандерс е роден во 1904 година, во едно од најголемите села во Бело-
морска Македонија - Желево, Леринско, од кое најголемиот број жители, а нив, 
според некои податоци ги има и повеќе од пет илјади кои свиле гнездо во Торон-
то. Желевци стасале меѓу првите во Канада од кои денес се голем број познати и 
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признати бизнисмени, интелектуалци, уметници, писатели, инженери, допломати 
и видни граѓани во светот во различни области.

Желево е чисто македонско село, кое е лоцирано на границата на Лерин-
ско-костурската општина, припаѓајќи административно кон Костур. 

Тоа е едно од најголемите села на тие простори. Желево е сместено во под-
ножјето на планината Бигла и се наоѓа на надморска височина од околу илјада 
метри. Бидејќи било македонска населба, поради политички и економски при-
чини, по Илинденското востание и Првата светска војна, а особено по поразот 
на Демократската армија на Грција во Граѓанската војна, голем број желевци на-
силно се преселени и побарале нов дом во прекуокеанските земји, Канада, САД, 
Австралија и други земји.

Желево е живописно планинско село сместено на патот Лерин-Костур. Таму, 
во планината Бигла, над селото, извира реката Бистрица што ја сече областа Ко-
решта и се влева во Солунскиот Залив. Таа е планинска река исполнета со пла-
нински пастрмки, чија вода се користи за наводнување на зелените и сочни лива-
ди и плодните ниви од двете страни во подножјето на планината. 

Во текот на една наша посета на селото Желево, паѓа вочи таблата на која на 
грчки и латиница пишува Андартикон. Инаку, Желево е големо македонско село 
и самостојна општина на Леринскиот округ. Расположено е покрај самиот пат што 
води од Костур за Преспа и Преспанското Езеро, а друг крак води кон Лерин. Спо-
ред легендата старото село се наоѓало уште повисоко на планината на месноста 
Лазина. Селото е многу старо и се споменува во најстарите турски книги. Според 
пишаните документи Желево се споменува како населба со околу 1.200 жители и 
со повеќе од 250 куќи. Најбројно било во 1913 година со 1.415 жители, за потоа тој 
број да почне да се намалува, во 1940 година на околу илјада, во 1961 година има 
само 605 жители, а во 1971 година со 418 жители. Според кажувањата на мешта-
ните, денес во селото живеат околу 300 жители.

 Бројот на жителите покажува намалување поради големата емиграција меѓу 
двете светски војни кога повеќе семејства се иселиле во Битола, во село Породин, 
во Бугарија и во прекуокеанските земји. Во текот на Ѓраѓанската војна, пак, селото 
насилно го напуштиле околу 200 семејства кои се прибрале, главно, во поранеш-
на Југославија и во источно-европските земји. Особено, желевци се иселиле во 
Канада, во Торонто, каде има голема желевска колонија. Меѓу нив има голем број 
познати и признати во канадското општество.

 Желево е село од збиен тип со типични македонски куќи на кои висат прос-
трани балкони. Тоа наликува на другите македонски села од леринско-костур-
ско-преспанскиот дел, како што се: Ошчима, Руља, Брезница, Смрдеш, Габреш, 
Поздивиште, Д’мбени, или наликува на селата од другата страна на Превал кон 
Преспа, како Герман, Нивици, Долно Дупени, Љубојно и Брајчино.

Според старите преданија, селото Желево го добило своето име од зборот 
„жилево”. Поточно, на местото каде постоело старото село, високо се издигале ог-
ромни стебла кои пуштале долги и големи жили. Од зборот жила, селото го зави-
кале Жилево, за потоа да се замени во Желево. Но, тоа е само легенда. Вистината 
е дека луѓето од Желево и од целиот тој крај на Егејска Македонија ги ширеле 
своите жили по целиот свет и дека низ нивните жили тече македонска крв.

Вредните раце на желевци ги изградиле двете селски цркви: старата „Свети 
Никола”, што датира од 1713 година и „Свети Атанас”, што е од поново време, и на 
чии ѕидови се насликани живописни фрески од вредните раце на фрескописецот 
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– мајстор Ѓорѓи и неговиот син Никола од Лазарополе. Ние го посетивме Желево 
попладне и ги видовме сите убавини на селото, а и разговаравме со повеќе жите-
ли, меѓу кои и еден брачен пар од Желево кој живее во Торонто. 

Интересно е да се спомене дека Спиро Сандерс го добил презимето од него-
вата баба Сандра, а бил најстар од трите деца на Ѓорѓи и Константина од Желево. 
Уште како дете почнал да работи и да му помага на својот татко кој се занимавал 
со керамитчарство, а помагал и во нивната слаткарница. Тој се оженил на 16 го-
дини со Софија Начева, со која ги родиле децата Џим, Крис и Сели. По смртта на 
Софија се оженил за Александра Симова која му дала силен поттик во развојот на 
националните чувства.

Во 1930 година Спиро сам дошол во Канада каде се вработил во ресторан. Не-
говата штедливост и чувство за домаќинска работа, придонеле подоцна да стане 
и сопственик на ресторанот. Потоа, во 1938 година, во Канада ја повлекол својата 
сопруга со децата. Спиро починал во 1980 година во Торонто, каде му била одда-
дена голема почит од семејството и бројни почитувачи на неговото име и дело во 
македонската колонија во Канада и САД.

Спиро Сандерс со успех ја извршил доверената должност како прв претсе-
дател на првата Македонска православна црква „Свети Климент Охридски” во 
Торонто. До крајот на животот тој и неговото семејство останаа силни приврзани-
ци, поборници и чувари на македонската вистина. Спиро Сандерс е добитник на 
признанија и награди, од кои најголема награда беше таа што членството на ма-
кедонската православна црква „Свети Климент Охридски” му возврати со голема 
благодарност и почит на овој Македонец по потекло од Егејот. 

Во минатото, Желево, родното место на Спиро Сандерс, било едно од поголе-
мите македонски села во Костурско, веднаш по селото Смрдеш. Тоа е опкружено 
со планини и се наоѓа на подножјето на планината Бигла. Желево е убаво и сли-
ковито село, каде реката Бистрица извира од планините блиску селото, а се влева 
во Солунскиот залив. Сместено е на патот кој ги поврзува Костур и Лерин. На не-
говата североисточна граница се наоѓа селото Псодери, а на север и северозапад 
се наоѓаат селата Герман, Рудари и Папли, во Долна Преспа, на југоисток, пак, од 
Желево се наоѓаат селата Ошчима и Трсје.

За Желево не се знае кои биле првите доселеници, меѓутоа, според една ле-
генда за првото (старото) село се пренесува дека по некој неуспешен бунт против 
Турците, шест-седум семејства  се дале во бегство и се населиле на местото на-
речено “Старо Желево” каде што имало густа и непробојна шума. Така настанало 
првото населеното место Желево. Но, кои биле доселениците и од каде и кога 
дошле на тоа место, останува непознато.

 Меѓу селаните се пренесува преданието дека преселбата од Старо Желево на 
сегашната локација се случила по еден пороен дожд. Според кажувањата, дождот 
бил толку пороен и застрашувачки што ги урнал куќите, ги прогонил животните, 
ги уништил градините и нивите на луѓето од Старо Желево. Тоа било причината 
тие да се преселат на сегашната локација каде се наоѓа селото Желево.

Исто така, има верување дека: по предлог на некои од постарите жители, две 
момчиња близнаци со ѕевгар јунци-близнаци изорале бразда по границите на 
атарот на селото. Изгледа дека тоа суеверие навистина делувало во случајот на 
Желево. Така, за време на востанија или од некои природни катастрофи, повеќето 
од блиските села биле или запалени или уништени, но Желево останало недопре-
но во цел овој долг период на постоење. 
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ДАНА СКЕНДОВА СКОТЛАНД 
И НЕЈЗИНАТА МОНОГРАФИЈА „СЕЌАВАЊА”

Животот на Дана Скендова-Скотланд започнал во Битола во 1944 година, во 
градот на конзулите и градот на културата и образованието, за потоа во 1951 го-
дина заедно со родителите да замине во Канада каде и сега живее. Таа од родна-
та Македонија го понесе единственото чувство дека е Македонка и дека ќе оста-
не тоа до крајот на животот. 

Нема поблагородна работа од чувството да се осветли историската вистина 
за една Македонка и нејзиното поколение како што е Дана Скендова-Скотланд. 
Проникнувањето во индивидуалните хоризонти на Дана ја откриваат сликата за 
судбината на Македонеците од библиска Македонија, особено за прогонетите од 
своите дедовски корени од егејскиот дел на Македонија.

Судбината Дана Скендова Скотланд била, да ја напушти Македонија во немир-
ните времиња исполнети со прогони, неправди, страв и сè она што може да го 
донесе војната и недемократските системи. Патот ја однел на повеќе балкански 
простори, за на крајот да се пресели во Канада, каде Дана со своето семејство 
живее повеќе од педесет години. Меѓутоа, иако ова доблесна Канаѓанка од маке-
донско потекло со семејството живее во демократска Канада, во нејзината втора 
татковина, таа остана доследно на својата вековна македонска национална при-
падност и на своите дедовски корени во Македонија. 

Со право може да се рече дека Дана Скендова Скотланд е голем приврзаник 
и почитувач на втората татковина–демократска Канада и родната Македонија и 
дека таа е еден вид мост меѓу Македонија и Канада. Тоа се потврдува со зборо-
вите на Дана, дека треба човек да се бори за својата иднина, да ги чува семејните 
обичаи, традициите, религијата, мајчиниот јазик, културата и сите други придо-
бивки, со цел да остави трајни белези за идните генерации, кои треба  да ги про-
должат древните македонски вредности.

Животната приказна на Дана Скендова-Скотланд е, истовремено и еден вид 
сторија и историска вистина на Македонија, а преку неа и на македонското ис-
елеништво. Тоа е особено изразено со нејзината Автобиографија за нејзиниот 
животен пат, каде сублимирано се проектира најновата фаза на историјата на 
една скромна иселеничка која е на распетие меѓу Македонија и Канада. Со тоа 
значењето на оваа автобиографија, која ја подготви авторот на овие редови Сла-
ве Катин, ги надминува рамките на обично дело за животот на едно македонско 
семејство надвор од Македонија. 

Инаку, автобиографијата „Сеќавања” на Дана Скендова-Скотланд, е огледало 
на нејзиниот животен пат, судбина, минато, сегашност, дел од нејзините лични 
и семејни постигнување, како и дел од иднината на нејзиното семејство. Затоа 
може да се каже дека со оваа автобиографија во куси црти се проектира еден 
дел од македонската историја. Таа е интересна и претставува вечно дело на едно 
скромно македонско семејство од Егејска Македонија. 

Во оваа книга даден е дел од сликата за Дана и нејзиното семејство Скендо-
ви, младото поколение, нејзиниот сопруг Блер Скотланд, нивната животна при-
каска и судбина, нивниот заеднички живот и постигнувања. Во автобиографско 
дело, на многу интересен, наративен начин, на англиски и на македонски јазик 



ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО КАНАДА 229

се  презентирани историскиот, животниот, семејниот, иселеничкиот и творечкиот 
опус, пред сè на Дана Скендова–Скотланд. 

Дана, покрај тоа што е вљубеник во Торонто, во канадскиот живот, демократ-
ските процеси и слободи, таа е голем роднокраен поборник и вљубеник во ма-
кедонскиот поетски пишан збор, во македонското духовно живеење и македон-
ската заедница. Во исто време со своето скромно поетско постигнување е позна-
та, докажана и призната во македонската заедница во Торонто, особено преку 
Литературното друштво „Браќа Миладиновци” што е во рамките на МПЦ „Свети 
Климент Охридски” во Торонто. 

Во автобиографијата на Дана Скотланд се прави обид да се фрли светлина врз 
нејзиниот животен пат. Трудот е компониран во неколку дела, во кои секој има по 
повеќе глави, претставувајќи хронолошка и тематска заокружена целина, иако во 
основа тие меѓусебно се надоврзуваат и се дополнуваат. Во делото се поместени 
голем број фотографии и други материјали кои треба да придонесат за поцелос-
но запознавање на нејзината многустрана значајна личност. 

За авторот на овие редови посебно значење е и еден друг факт. Тоа е познан-
ството, пријателскиот однос и добрите релации на нашите родители од пред педе-
сетина години до денес. Затоа и мојата лична благодарност кон Дана и нејзиното 
семејство за укажаното внимание и чест да ја уредам, преведам и отпечатам оваа 
значајна автобиографија, дело со дел од интересната животна сторија на Дана 
Скендова-Скотланд и нејзиното почитувано семејство, која се чита во еден здив.

Исто така, во монографијата се дадени податоци за нејзиниот сопруг Блер 
Атол Мур Скотланд кој бил роден во болницата „Свети Јосиф” во Торонто, на 26 
јуни 1940 година, и бил помладиот син на Џорџ Скотланд и Елена Харви Скотланд. 
Брат му Џон е постар шест години.

Неговиот татко Џорџ кој бил роден во Пертшир, Шкотска, при крајот на  XX век, 
бил единствено момче во семејството со четири сестри. Играл фудбал во клубот 
„Свети Џонсон” и во 20-тите години на XX век, од далечната Шкотска дошол во 
Канада во потрага по подобар живот. 

Блер учел во државното училиште „Свонси”, но ја имал таа привилегија да го 
посетува колеџот „Свети Андреј”, приватно училиште за момчиња во Аурора. Ко-
леџот „Свети Андреј” бил во интернат и секое утро учениците морале да стануваат 
рано, да го наместат креветот, да ги светнат чевлите, да одат на молитва во капе-
ла, а потоа да појадуваат. Секоја недела учениците оделе в град да присуствуваат 
на служба во некоја црква по нивен избор. 

Уште од рана возраст Блер имал дарба за спорт и токму тука имал можност да 
учествува и да игра во многу спортски тимови како што се: крикет, ватерполо и 
фудбал. Амбицијата на Блер во тоа време, според писмото од директорот, била да 
стане одбранбен играч во фудбалскиот тим. Морал да оди на лекарски преглед 
пред да учествува во каква било спортска активност и откако утврдиле дека има 
срцев шум, не му дозволиле повеќе да спортува. 

За Блер немало здравствени правила што ќе го спречат да учествува во кој 
било спорт бидејќи тој е роден спортист. Во младите години играл хокеј каде бил 
голман. Учествувал на спортските натпревари „Хамберсајд” и бил одбранбен иг-
рач во фудбалската екипа на средното училиште и шампион во пинг-понг. Преку 
бизнисот, членовите на неговото семејство биле членови на „Вестон голф” и „Кан-
три клуб” и како јуниор Блер бил брилијантен во голф и ветувал голема иднина, 
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но, за жал, го напуштил интересот за овој спорт, но продолжил да игра колку што 
можел почесто.  

Блер живееше и дишеше за спортот и имаше радиофоничен спикерски глас. 
Можеше да ги рецитира составите на тимовите и статистиката за секој играч во 
Големата лига, бејзбол, фудбал, хокеј, и за тековните и за многуте години наназад. 
Секогаш зборуваше за неговата желба да стане спортски коментатор. Сепак, по 
завршувањето на средното училиште, Блер се приклучил во семејниот бизнис на 
татка си и брат му и останал таму додека компанијата не се продала во 1984 годи-
на. По продажбата на компанијата, Блер работел во фирмата „Декорал пеинтинг”, 
како менаџер на канцеларијата, во „Симпсон” со скратено работно време, а потоа 
25 години работел во „Сеарс”до неговото пензионирање во јуни 2012 година.

Блер ги сакаше и почитуваше својот брат и снаата Мерилин, како и нивното се-
мејство. Тие му беа единственото негово семејство во Канада. Блер како личност 
беше многу чувствителен и внимателен, беше длабоко погоден од разделбата 
на своите родители кога имал само седум години и од прераната смрт на мајка 
си. Единствениот подарок што му беше многу драгоцен од мајка му беше еден 
прекрасен сино-сив џемпер-палто и секогаш кога не се чувствуваше добро, ќе 
го облечеше бидејќи тоа му даваше утеха. Тој исто така беше тажен и огорчен од 
прераната смрт на неговиот внук Блер Андреј (Дру) кој беше крстен по него.

Блер не знаеше ништо за Македонија и за македонскиот народ. За една недела, 
направи истражување и набргу доби низа сознанија за историјата на македонски-
от народ. Поради неговата љубов кон Дана, Блер го прифати народот, културата 
и религијата. Се запиша во македонско училиште и две години учеше со профе-
сорката Софија Росовска и таа навистина беше импресионирана од неговата тру-
дољубивост. Научи да чита и пишува македонски, но јазикот му беше предизвик. 
Уживаше во музиката и играше ора. Имаше голем апетит и ја ценеше храната, 
посебно домашно вино и зелник. Работеше во градината и, освен цвеќињата, на-
учи како да сади пиперки и домати, главни продукти во секој македонски дом, а 
исто така во нивниот дом растеше и здравец (цвеќе што носи здравје во куќата). 
Всушност, Блер стана вистински амбасадор за Македонија.

Бидејќи Дана немаше привилегирана можност да оди на училиште во Македо-
нија, нејзиниот македонски речник е ограничен, но се обидува да пишува најдо-
бро што може и тоа доаѓа од нејзиното македонско срце, од нејзината душа.

Нејзината поезија се темели на нејзината филозофија, од тоа што таа го чув-
ствува и таа вели: „Она во што верувам во срцето е мојата верба во Бога: да се 
живее смирено, со љубов и со почит кон човештвото и самиот живот”.

Таа е член на Литературното друштво „Браќа Миладиновци”. Објавила поезија 
на англиски и на македонски во делата „Корени”, „Литературна мисла”, „Незабо-
равени” и „Носталгични воздишки” 

Дана Скотланд е медицинска сестра и е хуманист, човекољубец, помагач и во-
лонтер во многу организации. Така, таа, меѓу другото, е Член во Комитетот за кон-
трола (архивски секретар) на црквата „Свети Климент Охридски”, Член на Женската 
секција на Македонската православна црква „Свети Климент Охридски”, во “Ма-
кедонски детски фонд,, член на Организацијата „Обединети Македонци”,на Маке-
донско историско друштво на Добротворното друштво „Неволјани” и на Женското 
здружение „Неволјани”. Дана Скотланд, меѓу другото е добитник на Награда за во-
лонтирање 1993 - 10 години од Канадско-македонското здружение.
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СТИВ СТАВРО – ДИКЛО 
ГОЛЕМИОТ КАНАДСКИ БИЗНИСМЕН

Кога се пишува за успешните Македонци во дијаспората, неизбежно е да се 
спомене името на големиот бизнисмен од македонско потекло Стив Атанас Став-
ро, или како блиските го викаа по прекарот од родната Беломорска Македонија 
– Дикло. Тој беше роден во македонското село Габреш, Костурско, а одраснат во 
Торонто каде го постигна врвот на својата деловна пирамида и ги остави коските 
во споменик со ликот и делото на Александар Македонски.

Бизнисменот Стив Ставро е роден на 27 септември 1927 година во селото Га-
бреш, Костурско, а на возраст од 7 години емигрирал во Канада со своите роди-
тели. Како и голем број Македонци од Егејот, семејството на Атанас Ставро се 
населило во централниот дел на Торонто, на улицата „Квин”, која во тие години 
личела како човек да се наоѓа во Македонија. Уште на почетокот татко му Атанас, 
кој бил познат по своите способности, отворил месарница во центарот на Торонто, 
а подоцна дуќанот го претворил во самопослуга. 

Таа самопослуга постепено се претворила во еден синџир на продавници што 
Стив ја презел функцијата од неговиот татко по неговото пензионирање. Нивниот 
бизнис почнал да расте од синџир на мали продавници во гигантски центри под 
името „Наб хил фармс”. Меѓу другите супермаркети (магацини-дисконти) на Стив 
Ставро, треба да се спомене дека продавницата во Вест таун, се сметаше за најго-
лемиот супермаркет во метрополата и успешно работеше цели 15 години.

Инаку, селото Габреш е лоцирано на околу 15 километри северно од Костур, во 
областа Корешта, на двата брега на Рулска Река. Селото се состои од две одделни 
населби - Стари Габреш на десниот брег на реката и Нови Габреш на левиот брег. 
Стари Габреш, каде е роден Стив, практично, е напуштен, иако според пописот од 
2001 година имало 7 жители, а Нови Габреш имал 420 жители. Во Габреш се наоѓа 
црквата „Свети Никола” и двата параклиса - „Свети Мина” и „Света Богородица 
Пречиста”.

Треба да се спомене дека судбината на Габреш била македонска, тажна, со 
сите нишани на истребување на македонското население. Така, според статис-
тичките податоци во Габреш во 1900 година имало 455 жители, во 1913 живееле 
648 Македонци, во 1951 година 447, за потоа во 1971 година 75 и во 1991 само 10 
жители. Името на Габреш грчките „демократски власти” го промениле во Гаврос.

Во Втората светска војна Габреш беше во италијанската окупаторска зона. 
Меѓутоа, трагичната судбина започна за време на Граѓанската војна во Грција, 
кога од селото беа прогонети 87 деца, откорнати од дедовските корени како „деца 
бегалци”. Тоа беше почеток на крајот за масовното иселување на Македонците од 
Габреш во Австралија, САД, Канада, Македонија и бројни други земји во светот.

Инаку, од селото Габреш потекнуваат и комити и грчки политичари, но ние, 
покрај Стив Ставро ќе ги споменеме: Михајло Керамитчиев, Наум Пеов, Крсте 
Битовски, Васко Панчаровски, Коста Ников. Џон (Лазар) Битов и многу други по-
знати личности ширум светот, кои имаат многу слична или идентична судбина со 
другите Македонци од Беломорска Македонија.

Бизнисменот Стив Ставро беше многу поврзан со дедовските корени во родно-
то село Габреш. Така, во еден разговор со авторот на овие редови Славе Катин и 
неговиот менаџер Коста Ников, нè информираше за подарокот на црквата „Свети 
Никола” во родниот крај и на светата земја Израел. 
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Исто така, разговаравме за македонските корени од античко време до денес. 
Не ги криеше своите големи симпатии кон ликот и делото на Александар Маке-
донски, кој претставуваше идол и личност број еден за бизнисменот Ставро. При-
тоа, треба да се каже дека тој беше човек со ведар дух, надарен, со познавања од 
сите области на животот, хуманист, спортист и редок човек кој навистина знаеше 
што треба и што треба да се прави во бизнисот.

Својата спортска кариера ја започнал уште во средното државно училиште во 
Торонто, кога и му се родила љубовта кон спортовите, за подоцна да стане значај-
на личност во спортското живеење на Торонто и на Канада. Неговото познанство 
со сопственикот на клубот „Мејполиф гарденс” му ги отвори вратите и тој потоа 
да стане сопственик на овој престижен хокеарски клуб во Торонто, а познат во 
целиот свет. Исто така, бизнисменот Ставро беше сопственик и на националната 
кошаркарска асоцијација „Торонто Рапторс”, и на „Канадскиот центар”. И на други 
спортски објекти во Канада.

Се чини страста кон тркачките коњи му беше многу голема. Започна скромно, 
за подоцна да формира значајна ергела од тркачки коњи кои ги полнеа стади-
оните за трчање на коњи во Канада и САД. За одбележување е тоа што еден од 
најпознатите и најдобрите тркачки коњи го носеше името Александар Македон-
ски и често настапуваше на коњички трки во Канада и САД.

Во име на вистината треба да се каже дека бизнисменот Стив Ставро не беше 
многу поврзан со слободниот дел на Македонија, но се однесуваше со респект 
кон вистинските македонски вредности. Тоа го потврдивме во неколкуте средби 
со бизнисменот Ставро. 

Инаку, тој припаѓаше на постарата генерација во Канада, и немајќи македон-
ски православни цркви семејно ги помагаше и беше поврзан со Бугарско-маке-
донската православна црква „Свети Кирил и Методиј” во Торонто, изградена во 
1910 година, кон црквите „Свети Ѓорѓи” изградена во 1940 година и „Света Трој-
ца” изградена 1971 година, кон Габрешкото спомагателно друштво „Прогрес”, кое 
беше формирано во Торонто, во 1911 година, како и кон Грчката православна црк-
ва „Свети Димитрија” изградена во 1967 година, како пандан на првата македон-
ска православна црква во Канада „Свети Климент Охридски”. 

Меѓутоа, Стив Ставро, во исто време беше донатор и поддржувач и на Маке-
донската православна црква „Свети Климент Охридски”, и на други македонски 
асоцијации и голем број канадски и други друштва, асоцијации и спортски клубови.

И покрај феноменалниот успех во вложувања во многу бизниси, Стив никогаш 
не ги заборави своите корени и луѓето што работеа за неговиот пат во иднината. 
Тој секој ден знаеше да ги посетува неговите објекти каде ги знаеше сите вра-
ботени по име и често со нив остануваше да разговара. Неговиот стил на работа 
отсекогаш беше да се постигне врвен квалитет и да се има голем респект кон 
„господинот купувач”.

Стив Ставро почина на 24 април 2006 година, во својот дом откако доживеа 
срцев удар. Тој живееше со својата сопруга Сали, со која имаше четири ќерки, де-
вет внуци и 2 правнука. Тој е погребан на влезот на гробиштата на „Маунт пле-
зант” во споменик со ликот на Александар Македонски. 

При нашата посета на неговиот вечен дом можевме да ја видиме неговата ан-
тичка Македонија и неговиот идол Александар Македонски на коњот Букефал 
држејќи меч во раката со метафора за неговиот бурен живот. Таму е вечниот дом 
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на бизнисменот од македонско потекло Стив Атанас Ставро кој остави длабоки 
траги со неговиот живот и дело.

Кога човек е во Костур и на брегот на Костурското Езеро родниот крај на Стив 
Ставро, има чувство дека се наоѓа во Охрид и на Охридското Езеро, бидејќи Кос-
тур наликува на Охрид и по својата местоположба и по природните убавини. Тука 
природата подарила многу раскош кои, за жал, не се целосно искористени.

Инаку, градот Костур се наоѓа на југозападната точка на Македонија, на брегот 
на Костурското Езеро. Некои учени луѓе мислат дека името дошло од реткото жи-
вотно кастор што се одгледувало во Костурското Езеро и од чија кожа се правеле 
многу убави и раскошни бунди. Исто така, во Костур има многу цркви, познати 
базилики и други споменици од историјата и културата.

Направивме круг околу градот и езерото, а потоа пеш се упативме кон стари-
от дел на градот во кој се мешаат старата и новата архитектура. Видовме бројни 
дискотеки и многу дуќани за крзно и крзнени производи, а крзното е животот на 
Костур. По тесните улици пешаците тешко се движеа поради густиот сообраќај, 
кој како да им пркосеше на гостите да ги видат и доживеат убавините на овој 
езерски град, град кој е еднакво убав во сите годишни времиња.

Се упативме кон источниот дел, на самиот брег на езерото, во летната бавча на 
еден пристоен ресторан, седнавме да ручаме, да се одмориме, да уживаме и да 
се восхитуваме на убавините на градот. Секој од нас беше љубопитен да види и 
да разбере нешто повеќе за костурските ќурчии, за раскошните и скапи крзна што 
висеа во безбројните дуќани во градот, за езерото и лебедите, кои ја дополнуваа 
раскошната глетка на езерската шир, за македонското население од кое поголе-
миот број ги напуштиле родните огништа.

По неколку пријатно поминати часови во Костур се упативме кон Лерин, но 
овој пат од другата страна, од кај Грамос за да го видиме и тој дел на Егејска Ма-
кедонија каде што загинаа голем број Македонци во текот на Граѓанската војна. 
Појдовме по патот за легендарното село Д’мбени, родното село на големиот до-
натор и хуманист Атанас Близнаков, кој живееше во Гери, Индијана во САД и кој 
ја формираше најголемата Фондација за македонската младина – студентите на 
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј” во Скопје.

Широкиот асфалтен пат што се искачува по ридот на северната страна на 
Костур, на само десетина километри, поточно, откај патот што се дели за село-
то Д’мбени, продолжува кон Габреш, Дреновени и други села. Тие се македонски 
села, меѓутоа, најголем број од жителите се иселиле по Граѓанската војна. Сега 
тие се места каде се гледаат високите ѕидови на куќите со искршени прозорци и 
без покрив. Се јавува глетка што оддава тага, страв и ужас. Застанавме на патот и 
ги гледавме куќите во кои зјаеја отворени долапи и искршени балкони кои тагу-
ваат за своите стопани. Од таа тажна слика на минувачот му се крева косата и што 
побргу сака да ја заборави.

Го продолживме патувањето по патот што води низ некогашните селски гра-
дини и зелени ливади. Чувствувавме дека отворените прозорци нè поздравуваат 
и ни кажуваат дека во минатото овде имало живот, а ѕидовите од старите маке-
донски куќи тагуваат вечно и заедно со урнатините и со бучењето на реката што 
одѕвонуваше во дивината како дасакаа да нè потсетат на војните на Грамос.

Го напуштивме просторот на Габреш од каде долго ја гледавме долината и 
појдовме по патот кон Желево, кое е лоцирано на границата на Леринско-костур-
ската општина, припаѓајќи административно кон Костур.
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РИСТО СТЕФОВ 
ПИСАТЕЛ И АФИРМАТОР НА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА 

Крис Стефо или Ристо Стефов, како што им е познат на Македонците, е писате-
лот кој живее и твори во Канада и кој ја афирмира Македонија од античко време 
до денес. Тој е добро познат во македонската заедница во Торонто, а е афирми-
ран автор во македонската дијаспора и во етничка Македонија. Ристо е автор на 
поголем број публикации со кои се покажа и докажа како вљубеник во историјата 
и вистината за македонскиот народ и етничка Македонија.

Ристо Стефов е роден на 11 јуни 1953 година во револуционерното село Ош-
чима, Леринско, во Беломорска Македонија. Како последица на економско-по-
литичките случувања во Егејска Македонија, неговото семејство се иселило од 
дедовскиот праг во 1965 година, кога Ристо имал дванаесет години и засекогаш 
се населиле во демократска Канада, која му станала втор дом.

Инаку, неговото родно живописно селото Ошчима е сместено меѓу градовите 
Лерин и Костур блиску до изворот на реката Бистрица во североисточниот дел на 
Егејска Македонија. Селото се наоѓа на околу илјада метри надморска височина, 
помеѓу планините Бигла на север, Гомнуш на исток и Локма и Боданца на запад.

Од ова чисто македонско село има голем број познати личности во Републи-
ка Македонија и особено во Канада. Во селото Ошчима, кое има своја судбина 
и своја историја, се смета дека првите жители се доселиле од други делови на 
Македонија. Не се знае точно колку е старо селото, но првите информации за 
најстарите фамилии се од XVIII век. До почетокот на XIX век во Ошчима живееле 
три-четириесет фамилии , чиј број на жители бил околу двесте.

Според една легенда, на Велигден селото Ошчима било нападнато од разбој-
ничка банда која го опколила, го запалила и оставила многу мртви зад себе. Пре-
живеаните селани се скриле под една карпа во поблиската шума и останале таму 
цел ден молејќи се за своите животи, што според легендата им дало нова хра-
брост и сила да продолжат да живеат во селото. И, така, карпата станала симбол 
на храброста на ошчимјаните.

Според друга легенда, пак, селото повторно било нападнато од разбојничка 
банда и кога бандата се враќала од опустошеното село сретнала друга банда на 
патот и ја посоветувала да го ограби селото со зборовите „ошче има”, па така бо-
гатото македонско село станало познато како Ошчима.

Во биографските податоци на Ристо Стефов се вели дека по завршувањето на 
средното училиште во Торонто во 1974 година, тој се запишал на четиригодишни-
те студии на Факултетот за електротехника при Универзитетот во Торонто, каде 
во 1978 година се стекнува со диплома инженер за применета наука во електро-
техниката.

Првата работа на Ристо Стефов била во Комисијата за транспорт во Торонто. 
Додека уште студирал на Универзитетот бил ангажиран да помогне во компјуте-
ризацијата на возилата на Транспортното претпријатие во Торонто. Тука спаѓало 
инсталирање на системи за следење на возилата и на комуникацискиот систем. 
Потоа, на Ристо му било дадено задолжение да имплементира информациски 
систем за одржување на возилата и разни други проекти.

Ристо Стефов и неговата сопруга ја формирале својата компјутерска фирма 
„СНС компјутерски систем”, преку која обезбедуваат консултативна помош, интегра-
ција на хардвери и софтверски програми на новата микрокомпјутерска технологија.
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По дипломирањето Ристо бил ангажиран од Добротворното здружение на 
Ошчима, едно од првите македонски асоцијации, формирано 1907 година. Тој бил 
во управниот одбор, потоа бил избран за претседател на оваа друштво. Исто така, 
тој е член и на Леринското друштво за Онтарио, на кое бил и претседател, потоа 
на Македонското научно друштво и во македонската заедница.

Инаку, друштвото „Ошчима” во минатото, па и сè до денешно време, било и е 
тесно повр зано со жителите од селото, а посебно на оние во меѓувоениот период 
и по Граѓанската војна во Грција, кога селото ги претрпело најголемите несреќи. 
Тоа развило и издавачка дејност, во чии рамки е от печа тена и монографијата за 
селото, како и телефонскиот именик во кој се по  местени телефонските броеви и 
адресите на сите жители од Ошчима, без оглед на сегашното место на живеење.

Ошчимјанецот Ристо Стефов, како што многумина го викаат, стана пасиони-
ран писател по неговото пензионирање. Исто така, во своето слободно време се 
вклучи во македонските активности на културата и човековите права, како што се 
пишување статии за македонската историја и други активности.

Во неговиот богат опус на издадени книги, едно од најзначјните научни дела и 
негово капитално дело е „Историјата на македонскиот народ од антички времиња 
до денес” (2008),, на македонски јазик, за чија промоција Ристо Стефов за првпат 
дојде во Република Македонија. За ова дело, кое содржи повеќе од 500 страници, 
рецензенти се: академик Антоније Шкокљев–Дончо и Славе Николовски-Катин.

Ова значајно историско дело кое за првпат е печатено на англиски јазик во То-
ронто е огледало на вистината за македонскиот народ и за Македонија од антички 
времиња до денес. Книгата е поделена на 29 глави во кои се третира историски-
от развој на македонскиот народ и Македонија од најпрвото македонско кралство 
преку издигнувањето на Македонската Империја, до денешното формирање на 
македонската независна, демократска самостојна држава - Република Македонија.

Во ова дело Ристо Стефов посветил особен простор за периодот на Македо-
нија од 1939 до 1949 година, за Втората светска војна и Граѓанската војна во Гр-
ција, која беше фатална за македонскиот народ од Егејска Македонија. Исто така, 
авторот се осврнува и на егзодусот на децата-бегалци од Беломорска Македо-
нија, како и на сегашната состојба во Република Македонија.

Книгата „Македонија - земја на легенди”, од Ристо Стефов печатена на англис-
ки јазик, а издадена од издавачката куќа „Македонска искра” од Скопје во 2010 
година, е за неговата голема љубов кон родната земја. Авторот ги опишува им-
пресиите од првата посета на Република Македонија по четириесет и две години 
живеење во Канада.

Ова дело кое се однесува за неговата посета на Македонија, ќе остане тој веч-
но да се сеќава на сè она што го виде и доживеа. Во исто време книгата ќе остане 
да биде значаен документ за бројните посети, настани, дејства, личности, просто-
ри и збиднувања. 

Со своите репортерски видувања тој настојува да навлезе во суштината на ма-
кедонското живеење, во сè она што зборува за вистината, слободата, иднината... 
Затоа, писателот Ристо Стефов вели: „Дојдете и посетете ја Македонија каде об-
ичниот човек може да живее како крал”.

Ристо Стефов е Македонец од Канада, публицист, канадски интелектуалец, 
инженер по образование и сопственик на компјутерско биро, доблесен патриот, 
човек кој целиот свој живот ги брани интересите и ја чува и афирмира вистината 
за Македонија и македонскиот народ пред светската јавност.
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Покрај „Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес”, тој 
е автор и на делата: „Македонија – илустрирано издание со карти, фотографии 
и биографии”, „Малата книга со големите грчки лаги”, „Монографија за селото 
Ошчима”, „Кратка историја за Македонија и македонскиот народ” и заедничкото 
дело со д-р Мајкл Серафинов „Оваа земја не ја даваме”, како и на „Македонија во 
античко време” и „Балканот и Македонија”, заедно со академик Антоније Шко-
кљев-Дончо и Славе Николовски-Катин, на англиски јазик.

Дело кое е печатено на англиски јазик под наслов Macedonia in Anciant Times 
(Македонија во античко време) претставува приказ и слика за древна Македо-
нија. Тоа по електронски пат го добиле голем број видни личности и институции 
ширум светот. Во него е дадена посебна нагласка дека Македонците го употре-
бувале своето име „Македонци” само во Античка Македонија и денес во Републи-
ка Македонија.

Инаку, Македонија е и радост и тага и восхит и преокупација на Ристо Стефов. Тој 
ја напуштил својата родна земја – Македонија, меѓутоа, спомените, мислата, љубо-
вта, тагата и патриотскиот дух кон татковината и својот народ не го напуштиле. Ва-
квите проникнувања на овие хоризонтали во животот на Ристо Стефов, како и сите 
Македонци ширум светот, ја откриваат сликата за библиската природа на древната 
земја на нивното потекло Македонија, сместена на балканските ветрометини.

Животната историја на Ристо Стефов е, истовремено, и скромен дел од исто-
ријата на неговото родно Ошчима, на Македонците во дијаспората, а преку нив и 
на нивната татковина – Македонија и на македонскиот народ. Зашто она што се 
случувало од исконските времиња на Филип Втори и Александар Трети-Маке-
донски, или како што е познат Александар Велики, преку незаборавните битки на 
цар Самуил, до оние на Гоце Делчев, Даме Груев и сите борци пред нив и по нив, 
ги отсликуваат историските голготи низ кои минала Македонија, сè до нејзиното 
прогласување за самостојна, и независна држава. 

Затоа, може да се рече за доблесниот иселеник Ристо Стефов дека во рамките 
на неговите дела се проектира најновата фаза на македонската иселеничка исто-
рија. Тој е личност за почит и пример на кој можат и треба да се огледаат и други 
Македонци во двете татковини, Канада и Македонија. Делата што ги напишал и 
ги пишува Ристо Стефов претставуваат убав пример и патоказ на еден честит, 
благороден и трудољубив Македонец надвор од Македонија.   

Ристо Стефов за првпат по заминувањето во Канада се врати во родната Ма-
кедонија и го посети слободниот дел, Република Македонија и многу градови, 
села и археолошки локалитети во 2008 година. 

Тоа за него беше голем предизвик, времеплов и своевидна сага за неговото 
интелектуално опстојување. Целиот свој живот делбата на Македонија ја сфаќа 
како трагедија и погуба на македонското дело, на својот народ и на идните маке-
донски генерации. Затоа, тој е публицистот кој војува со перото и пишаниот збор 
сè со цел да ја прикаже и афирмира вистината за Македонија и македонскиот на-
род во светот. Тоа го потврдува фактот дека кај него тлее убавата и правдољуби-
ва идеја за македонскиот народ, за Македонија, а со своите дела за вистината за 
Македонија се издигнува над времето во кое живее. Неговите дела, во исто време 
претставуваат поттик и инспирација за идните македонски генерации, особено во 
иселеништвото, а и пошироко во Македонија.
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НИКОЛА СТОЈАНОВСКИ 
ИСЕЛЕНИК КОЈ Е НА СТРАНАТА НА ТАТКОВИНАТА

Кога се зборува или пишува за активностите на црковно-национален, образо-
вен и културно-просветен план во македонската колонија во Торонто, неопход-
но е да се спомене личноста и делото на доблесниот патриот и активист Никола 
Стојановски. Овој Канаѓанец од македонско потекло со своите активности има 
посебно место во општественото живеење меѓу Македонците, без разлика од кој 
дел на Македонија дошле и кои привремено или постојано свиле гнездо во демо-
кратска Канада.

Никола Стојановски, всушност, е еден од оние активисти кои дале значаен при-
лог и придонес во националната организација „Обединети Македонци”, на која 
бил еден од најуспешните претседатели, како и на црквата „Свети Климент Ох-
ридски” во Торонто, за чиј претседател беше избран во периодот 1993/94 година, 
а повеќе пати бил член на Управата на црквата.

Денес македонските доселеници во Канада со гордост ја истакнуваат својата 
национална и културна македонска припадност. Уште повеќе благодарение на 
мултикултурната политика, тие со голем ентузијазам и полет ги негуваат своите 
народни традиции; го презентираат својот богат фолклор, потоа на јавни места ги 
пеат своите народни песни и ги играат убавите македонски ора. 

 Исто така, како резултат на неговите постигнувања на црковен и национален 
план, како и поради неговите човечки, организациски и други способности, Никола 
Стојановски беше избран за претседател на Американско-канадско-македонската 
епархија, која е највисоко црковно тело и во која се вклучени триесетина македон-
ски православни црковни општини во Канада и САД. Во образовните процеси кај 
Македонците во Канада посебно треба да се нагласи името и делото на Никола 
Стојановски, кој заедно со професорката Блага Дафоска долги години учениците 
во Македонското училиште во црквата „Свети Климент Охридски” ги учеа македон-
ски јазик, географија и историја, со цел да не ги заборават дедовските корени.

При нашата посета на бисерот на Онтарио и најголемата македонска колонија 
во иселеништвото – Торонто, имавме срдечна и пријателска средба со доблесни-
от патриот и општественик, Никола Стојановски кој е секогаш на страната на тат-
ковината – Македонија. Веднаш по неделната служба во соборниот храм „Свети 
Климент Охридски”, во големата сала се задржавме во подолг разговор.

Во разговорот стана збор за бројни прашања од црковен, национален, култу-
рен и друг план во македонската колонија во Торонто. Притоа, на средбата беше 
присутна поголема група нашинци, меѓу кои свештениците Илија Донев и Јован 
Босеовски, неговите пријатели: Џорџ Андреевски, Владо Савевски, Борче Види-
новски, Кире Боримечковски, Тели Мариовче, Џорџ Поповски, Владо Грозданов-
ски сите од МПЦ „Свети Климент Охридски”, како и Мендо Бакаловски, претседа-
тел на „Обединети Македонци” и други. 

Познатиот и признат македонски иселеник Никола Стојановски по потекло 
е од Битолско, а неговото семејство води корени од Беломорска Македонија. 
Тој е роден на 15 ноември 1938 година, во селото Скочивир, во Мариово, каде 
го завршил основното образование. Во селото Скочивир било изградено совре-
мено училиште за основно образование на учениците од прво до четврто одде-
ление. Наставата на македонски јазик започнала во учебната 1945-46 година.  
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По  завршувањето на четврто одделение учениците од Скочивир своето образова-
ние го продолжувале во основното училиште во село Бач кое е оддалечено 10 км.

Инаку, селото Скочивир се наоѓа во западниот дел на Мариово, источно од Би-
тола. Се протега на брегот на Црна Река, каде започнува најголемата клисура во 
Македонија - Скочивирската клисура низ која во должина од околу 100 км Црна 
Река го поминува својот пат до Тиквешкото Езеро. Селото се протега на левиот 
брег на Црна Река покрај главниот пат кој води од Битола за Старавина, а се наоѓа 
во Општината Новаци.

Селото Скочивир има бурна историја и поминало низ бројни премрежија во по-
следните сто години, особено во текот на Првата светска војна. Затоа, над селото, 
на планинскиот врв Кајмакчалан, на надморска височина од 2.521 метар, во 1921 
година е изградена црквата „Свети Петар” во чест на загинатите борци од Првата 
светска војна кои загинале на Македонскиот фронт во 1916 година.

Над влезната врата на црквата стои запишано: „На моите големи јунаци храб-
ри и верни кои со своите гради ја отворија вратата на слободата и останаа овде 
како вечни стражари на прагот на татковината”. Подот е направен од бетон, а во 
средината се наоѓа крст направен од топовски гранати. На мала масичка стои 
книга за впечатоци во која се потпишуваат сите посетители. Во еден агол на црк-
вата стои урна во која се наоѓа срцето на познатиот швајцарски доктор Рајс. На 
урната е запишано: „Овде во оваа урна на врвот на Кајмакчалан спие златното 
срце на Швајцарецот Рајс, српски пријател од најтешките денови на војниците во 
борбата за правда и вистина”.

Можеби тоа е причина повеќе Никола Стојановски постојано да биде на стра-
ната на татковината - Македонија. Во неговата биографија е забележано дека тој 
како ученик заминал во Битола. Така, со средно образование се стекнал во Учи-
телската школа во градот на конзулите. По дипломирањето работел како настав-
ник, меѓутоа судбината или среќата го однеле во Канада уште пред близу педесет 
години, каде живее и работи, најпрво, во Виндзор, а потоа во Торонто.

Како и сите иселеници и Никола имал свои периоди во бизнисот, затоа остана 
сликата дека тој, долги години беше успешен бизнисмен. Меѓутоа, судбината са-
кала да си поигра и, за голема жал, во сообраќајна несреќа, што се случила надвор 
од Торонто, го загубил својот животен сопатник – почитуваната и сакана сопруга 
Марија, додека тој имал тешка фрактура на нозете. 

Денес, Никола, како пензионер добро се чувствува, но за подобрување на не-
говата здравствена состојба, тој го посетува Центарот за рехабилитација во То-
ронто, каде што има посебен третман за побрзо заздравување, потоа, речиси се-
која година патува за Куба, како и за Македонија. Во родната Македонија, речиси 
секоја година ги посетува сите туристички места, но најмногу кампот во Отешево 
каде се чувствува пријатно задоволно и исполнето во таа преспанска питомина, 
доста често во дружба со неговиот голем пријател Борис Ничов.

Во разговорот со Никола Стојановски стана збор за времето кога Никола беше 
претседател на црковната управа и кога беше донесена одлука да се живописува 
тој убав македонски храм. Притоа, Никола, меѓу другото рече дека е многу среќен 
што се успеа да се направи договор и да допатува од Македонија академскиот сли-
кар Ѓорѓи Даневски со цел да ја зографиса црквата „Свети Климент Охридски”. Це-
лата управа на чело со Никола сметаа дека овој наш голем црковен храм заслужува 
да го живописува голем уметник од оваа област како што е почитуваниот Даневски. 

За повеќе од една година, МПЦ „Свети Климент Охридски” беше целосно 
завршена, со што таа стана не само македонски, туку и канадски споменик на 
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 културата. Потоа се направија напори да се изработи нов иконостас, со што црк-
вата стана огледало на македонската култура и на црковно-националното жи-
веење на Македонците од сите делови на Македонија кои живеат во Канада.

Инаку, при посетата на МПЦ „Свети Климент Охридски” се сретнавме и со 
уметникот Даневски, кој на многу жив, интересен и македонски начин го живо-
писа храмот. На пространите ѕидови на црквата ги видовме свети Климент Ох-
ридски, светите Кирил и Методиј, света Злата Мегленска, која е во македонска 
народна носија, браќата Миладиновци, Филип и Александар Македонски, новото 
македонско знаме и многу други знаменити личности прикажани како фрески на 
црквата кои претставуваат дел од мозаикот на мултикултурата на Канада.

 Исто така, кога Никола Стојановски беше претседател на овој свет дом, тој 
заедно со поголемиот дел од Управата беше најзаинтересиран да се напише мо-
нографија за црквата, со цел да остане вечен спомен за историскиот развој на 
црковно-националните активности на Македонците во Торонто. Така, за моно-
графијата „Македонски вознес”, што ја подготвија авторот на овие редови Славе 
Катин и новинарот и публицист Фиданка Танаскова, претседателот Стојановски 
подготви голем број материјали како: интервјуа, писма, документи, статии од вес-
ници, списанија и други публикации, фотографии и другите писмени материјали 
за управите на црквата „Свети Климент Охридски” и поединци. За првпат во едно 
монографско дело е сместена целата духовно – национална, образовно – хума-
нитарна мисија на овој соборен храм.

Книгата „Печалбарски копнеж” од публицистот Славе Николовски–Катин, во 
која беше неодминливо и делото на Стојановски, опфаќа вкупно 44 новинарски и 
публицистички текстови за нашите сонародници – македонски иселеници во Ка-
нада и во Соединетите Американски Држави. Всушност, преку овие свои написи 
авторот раскажува за своите бројни средби со Македонците во тие две огромни 
прекуокеански земји. 

Тие чести средби се резултат на неговите патувања и престои по разни пово-
ди и во подолг временски период, но поголемиот број од овие текстови ги од-
разуваат најсвежите, неодамнешни контакти, средби и разделби на авторот со 
македонските иселеници присутни во македонските православни цркви, друштва 
и асоцијации во најразлични региони на американските и канадските простори.

Сите овие застапени текстови, земени заедно, може да се третираат и како 
една богата, автентична и значајна своевремена хроника на македонското иселе-
ничко живеење во дијаспората, во случајов во Канада и САД. По неодамнешната 
појава на книгата „Во Австралија како дома”, исто така, во издание на „Матица 
Македонска”, авторот Славе Николовски-Катин, со овој свој нов ракопис, всуш-
ност, ги заокружува своите репортерски записи и кажувања за печалбарите, а 
денес и видни граѓани во земјите каде што живеат и работат во попријатни окол-
ности, но со ненамалена желба и копнеж почесто да се најдат во прегратките на 
својата прва татковина и дедовска земја – Македонија.

Никола Стојановски даде голем придонес за афирмација на активностите и 
животот во македонската црковна општина „Свети Климент Охридски”. Сепак, 
очигледно е дека работата, активностите и постигнувањата на Никола немаше да  
бидат возможни без вклучување на бројни членови на македонската заедница во 
Торонто и пошироко, чии ентузијазам и поддршка придонесоа многу за иднината 
на црквата „Свети Климент Охридски” и на Македонската православна црква во 
целина. На тој начин тие придонесуваат за благосостојбата на Македонците во 
новата средина во Канада, како и на земјата на нивните предци, Македонија.
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Д-Р БОРИС СТОЈЧЕВ 
ПОЗНАТ ФИЗИЧАР ВО КАНАДА И СВЕТОТ

Меѓу Македонците од постарата генерација во Канада, секако, значајно ме-
сто му припаѓа на професор д-р Борис Стојчев (Boris Stoicheff). Тој беше еден од 
доблесните интелектуалци и канадски научник од македонско потекло кој остави 
длабоки траги во науката и образованието. Беше научник од висок ранг и затоа 
беше почитуван меѓу своите колеги, а особено меѓу студентите. Добитник е на 
голем број високи признанија, а бил член на бројни универзитетски асоцијации во 
Канада, како и член на Македонската академија на науките и уметностите. 

Професор д-р Борис Стојчев е роден во Битола на 1 јуни 1924 година, во вре-
мето кога Македонија беше под окупација на Стара Југославија. Тој има македон-
ско потекло, од татко Петар и мајка Василка Стојчеви, печалбарско семејство и 
едно од првите напредни македонски фамилии во Торонто. Уште како дете, на 
седумгодишна возраст, во 1931 година, Борис заедно со родителите се преселиле 
во Торонто каде и станал натурализиран Канаѓанец. 

Како и голем број македонски семејства, особено од леринско-костурскиот 
крај и семејството Стојчеви го поминале трнливиот пат на приспособување и егз-
истенционални предизвици во Канада. 

Меѓутоа, неговите родители му обезбедиле редовно да го започне своето обра-
зование и тој поодамна да стане еден од образованите Македонци во новата среди-
на. Така, по завршувањето на гимназијата, во 1943 година, во немирните времиња 
во Македонија се запишал на факултет и во 1947 година дипломирал инженерска 
физика на Универзитетот во Торонто. Другата година, во 1948 магистрирал, а во 
1950 година докторирал на истиот факултет. По повеќегодишни специјализации 
на разни универзитети во Канада и САД, во 1964 година бил избран за доцент по 
физика, а во 1977 година за редовен професор на Универзитетот во Торонто.

Својата работна кариера ја започнал во компанија за електроника, меѓутоа, го 
привлекувала експерименталната физика и затоа се вратил на Универзитетот во 
Торонто, каде што го завршил магистерскиот а потоа и докторскиот степен под 
менторство на професор Хари Велш. Докторска дисертација која тој ја одбранил 
во 1950 година е насловена „Раман спектатори на гасови на висока температура”.

 Веднаш потоа цели 14 години бил член на Националниот совет во Отава под 
раководство на д-р Герхард Херберг, научникот кој ја имаше добиено Нобеловата 
награда за хемија во 1971 година. Стојчев го продолжи своето испитување на Ра-
ман спектроскопите, за потоа да го изгради првиот канадски рабинов ласер, кој 
бил втор од ваков вид во светот. Тоа бил период на Стојчев за развој на неговата 
научна кариера и неговите ставови и придонес во науката. 

Меѓутоа, главниот град на Канада - Отава за него не бил само центар за него-
вите научни достигнувања во областа на спектроскопијата, молекуларните струк-
тури и теорија на ласерите, туку бил и градот на неговиот живот. Отава било ме-
стото каде се запознал со сопругата Џоан, идниот негов животен сопатник.

Интересирањето на професор Стојчев не било само во физиката и математи-
ката, туку се интересирал и за општествените науки. Омилена тема му била упо-
требата на светлата во театрите, религијата, психологијата и уметноста. Тој држел 
предавања и семинари за светлината, оптиката и други прашања врзани со науч-
ните толкувања и теории на светлината, особено во галерии. 
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Како истакнат универзитетски професор и афирмиран научен експерт, 
учествувал во работата на многу високошколски институции во Канада, во 
својство на член на канадски и интернационални комитети.

Широкиот спектар на проучувања во спектроскопијата и теоријата на ласери-
те се области од физиката во кои се афирмира професор д-р Борис Стојчев во 
Канада и надвор од неа. Бројните резултати, печатени во повеќе од 100 научни 
трудови, му донесоа повеќе меѓународни признанија. Неговите резултати од овие 
области се цитирани во трудовите на многу познати научници и користени за до-
бивање на нови научни резултати.

Признат на универзитетот на којшто работи, како и надвор од Канада, по науч-
ните достигања во областите: светлина, спектроскопија, молекуларни структури, 
ласери и нивната примена во физиката, нему за раководење му се доверуваат 
научноистражувачки групи. Организирал и раководел со интернационални кон-
ференции за ласерска спектроскопија и е уредник или член на редакцијата на 
познати светски списанија од областа на физиката, како што се: *Canadian Journal 
of Physic * ( 1974 - 1980 ), * Nuovo Cimento * -- Italy ( 1974 ), * Raman Spektroskopy 
* - Great Britain ( 1977 - 1980 ), * Laser Fokus * -- USA ( 1975 ).. 

Професор д-р Борис Стојчев, Македонец и иселеник во првата генерација, ус-
пеал со големи напори и труд интернационално да се афирмира (во новата сре-
дина) и да добие бројни научни признанија во Канада и надвор од неа. Како виден 
граѓанин на својата нова татковина, тој бил активно присутен во средината на ма-
кедонското иселеништво и градот Торонто и пошироко во Канада.

За големиот спектар научно – истражувачки дострели бил одликуван со 
повеќе канадски и странски одликувања и почесни звања. Во 1982 година бил 
назначен за Officer of the Order of Canada. Професор Стојчев соработувал и со 
Артур Шолоу, американски добитник на Нобелова награда во 1981 година, при 
што заедно работеле во областа на ласерската технологија. Тој бил вклучен и со 
НАСА на вселенскиот проект Аполо.

За член на Македонската академија на науките и уметностите надвор од ра-
ботниот состав е избран во ноември 1981 година, при што му беше укажана голе-
ма почит од страна на членовите на Академијата и Република Македонија.

Академик Борис Стојчев е и првиот изумител на ласерот во Канада и тој вло-
жуваше напори за негово искористување во спектроскопијата. Од 1964 година 
е редовен професор по физика на елитниот Универзитет во Торонто, сè до 1989 
година кога се пензионира.

Во знак на признание и почит за неговите високи научни и педагошки дос-
тигнувања, на професорот Стојчев му беше дозволено да ги задржи професор-
скиот кабинет и лабораторијата на Универзитетот во Торонто и да продолжи да 
работи сè до својата смрт.

Родната Македонија му се оддолжи на Стојчев со тоа што го прогласи за член 
на МАНУ од надворешниот состав. Тој е добитник на највисокото признание 
„Офицер на Редот на Канада”, за своите дострели во физиката, а беше почесен 
професор и член на многу универзитети, академии на науки и научни и стручни 
асоцијации ширум светот. Борис Стојчев ќе остане запаметен во македонската 
заедница во Торонто како дарител и поддржувач во многу прилики, а, пред сè, на 
„Канадско-македонскиот центар” (Домот за стари лица).
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По повод смртта на академик Борис Стојчев саботното издание на највлија-
телниот канадски дневен весник „Торонто стар”, што излегува во тираж од над 
500.000 примероци, објави голем некролог со негова фотографија во којшто, ос-
вен големите научни достигнувања, се нагласува дека тој беше и „силен поддр-
жувач на македонската заедница”. Притоа соработува л со голем број активисти 
од организацијата „Обединети Македонци” и Македонската православна црква 
„Свети Климент Охридски.

Професорот д-р Борис Стојчев официјално отишол во пензија во 1989 година, 
меѓутоа неговото име се споменувало од неговите колеги, поранешни студенти, 
и светски познати мислители до неговата смрт на 15 април 2010 година, кога во 
86. година од животот починал во Торонто, Канада. Тогаш од него се опростија 
неговата сопруга Џоан, синот Петар, снаата Кетрин, и две внучиња Александар 
и Кристифор, како и сестрите Ана Ли, Дороти Арнолд, д-р Маргарет Стојчев (која 
почина на 9 февруари 2016 година на возраст од 82 години) и Џеси Чанер. Коме-
морацијата се одржа во Меси колеџот на Универзитетот во Торонто, омиленото 
место каде академик, професор д-р Борис Стојчев поминал триесетина години.

Инаку, според зборовите на Борис Стојчев кој беше горд дека беше Канаѓанец 
од македонско потекло, Канада е земјата на иднината. Таа е држава во која живе-
ат триесетина милиони жители, главно, од англиско и француско потекло, а има 
и повеќе од сто други националности, меѓу кои и околу 150.000 Македонци од 
трите дела на Македонија. 

Таа е составена од 10 покраини (провинции): Алберта, Британска Колумбија, 
Квебек, Манитоба, Нова Шкотска, Њу Бранзвик, Њуфаундленд, Онтарио, остро-
вот Принц Едвардс и Саскачеван; потоа од две самостојни територии – Јукон и 
Северозападната област на Арктичкиот (Францускиот) архипелаг. Службени ја-
зици во Канада се англискиот и францускиот јазик. Припадниците на народите 
што живеат го зборуваат мајчиниот јазик, имаат свои училишта, цркви, друштва... 

Главен град е Отава со околу 800.000 жители и се наоѓа во Онтарио, а важни 
поголеми метрополи се: Монтреал, Торонто, Ванкувер, Едмонтон, Хамилтон, Ви-
нипек, Квебек, Калгари, Халифакст, Виндзор и други. 

Денес, Канада се смета за светски пример на мултикултурно општество. Од 
Втората светска војна во оваа демократска и многунационална земја се одвива-
ат значајни социјални, културни и економски преобразби, а со то а таа доживува 
и голема трансформација во нејзиниот етнички состав. Канада е прва земја во 
светот која официјално го признава мултикултурниот мозаик и ја продолжува 
континуираната и доследна недискриминациска политика, а со тоа мултикулту-
рата се прогласи за политика на Владата на Канада, каде што секој има право на 
слобода на свеста, верата, мислата, изразувањето, мирното собирање и дружење, 
негување на сопствената култура, пропагирање и применување на сопствената 
религија и употреба на мајчиниот јазик.

Благодарение на таквите услови во Канада, каде Македонците се чувствуваат 
како дома во Торонто е формирана „Македонска студентска организација” која 
е прва од таков вид. Таа е формирана во 1987 година, на Универзитетот „Торон-
то”. Посебна улога во организирањето и работата на Македонската студентска 
организација одигра Катедрата по македонски јазик, а одржува многу тес на со-
работка со повеќе етнички студентски организации. Во Торонто има Македонска 
студентска организација во рамките на универзитетот „Јорк” и на Политехнички-
от институт во овој град.
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ЛУЈ (ЉУПЧО) ТЕМЕЛКОВСКИ 
ПРАТЕНИК ВО КАНАДСКИОТ ПАРЛАМЕНТ

Македонците во дијаспората постигнуваат забележителни резултати бизни-
сот ширум светот. Малкумина си ја пробале среќата на полето на политичкиот и 
општествениот живот во новите средини. Еден од нив е, секако, Луј (Љупчо) Те-
мелковски од Торонто, Канада,

 Корените на овој истакнат бизнисмен и политичар се протегаат во селото 
Брајчино, едно од најубавите локации во Преспанскиот регион. Се наоѓа под југо-
западниот срт на Баба Планина, каде што се дели со атарите на селото Бистрица, 
Битола и со државната граница на јужниот сосед. Ова прекрасно село се наоѓа на 
надморска височина од 1000 метри. 

Во Брајчино имаше основно училиште во кое се изведуваше настава до чет-
врто одделение (изградено во 1921 година), каде Љупчо Темелковски го заврши 
своето образование. Денес во селото останаа само споменикот на НОБ во учи-
лиштето, продавницата на сретсело и  угостителските  објекти,  хотел-ресторанот 
„Балтан”,и ресторанот „Шумска куќа”. 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. 

Според некои податоци, само во Торонто живеат околу сто семејства од Брај-
чино, кои се здружени во познатото по активности „Брајчинското друштво” кое е 
едно од значајните селски друштва  за доселениците од преспанскиот крај кои 
живеат во Торонто. 

Брајчино е познато по средновековната тврдина „Кула”, како и по петте цркви 
и еден манастир. Манастирот „Света Петка” е едно од поважните духовни свети-
лишта 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. 

Инаку, од Брајчино потекнуваат стотина дипломирани интелектуалци, меѓу 
кои е и Љупчо (Луј) Темелковски - канадски политичар, кој 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 Луј, кој е роден на 4 октомври 1954 година, 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.

Луј (Љупчо) Темелковски дипломирал филозофија на Универзитетот „Мек 
Мастер”. Потоа изградил успешна кариера на полето на финансиските услуги. Во 
1984 година почнал да работи со „Фридом 55 финансијал”како советник за про-
дажба и напредувал до позицијата директор за развој. Бил член на Трговскиот 
совет на градот Маркам.

Мултикултурните гледишта на Пјер Трудо му беа инспирација на Луј. Тој многу  
верува во канадскиот мозаик и работеше како претседавач на Торонто караван 
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фестивалот. Исто така, има активна улога и во Македонската православна црква 
„Свети Димитрија Солунски”  каде беше претседател на Основачкиот одбор.

Луј работел и во Владата на Онтарио, во Советот за мултикултурализам и др-
жавјанство. За своите значителни придонеси во подобрување на општеството, тој 
беше одликуван во 2002 година со Златен јубилеен медал од англиската кралица 
Елизабета. Течно говори италијански, македонски и англиски јазик. Следна линг-
вистичка цел му е да го подобри францускиот јазик.

Иако 38. состав на Парламентот траеше само 17 месеци, Луј Темелковски беше 
многу активен. Тој беше копретседавач на постојаниот заеднички Комитет на пар-
ламентарната библиотека; член на постојаниот Комитет за државјанство и ими-
грација; ја востанови интерпарламентарната група на пријателство Канада - Ма-
кедонија; тој беше претседавач на Канадско-ерменската парламентарна група и 
претседавач на Канадско-филипинската група на пријателство.

Досега, во 39. состав на Парламентот, Луј работеше како дописен рецензент 
за јавни работи и услуги на Владата. Исто така, е заменик- претседавач на по-
стојаниот Комитет за меѓународна трговија. Тој се радува на продолжувањето на 
работата во Парламентот и групите на пријателство.

Луј Темелковски е оженет со Лорета, помошник-наставник во средното учи-
лиште „Братот Андре”. Тие имаат четири деца: Александар, Тања, Сандра и 
Кристијан. Неговото семејство живее во Маркам од 1983 година.

Инаку, Канаѓанецот од македонско потекло, Луј Темелковски, од Општината 
Маркам, за „Гласот на Америка” на македонски го има изјавено следното: „Маке-
донците не живеат во гета. Интегрирани се во сите сфери од животот и наведува, 
дека само во Торонто има околу сто илјади Македонци. Во врска со актуелната 
економска криза врз македонската заедница во метрополата, сметам дека не се 
одразува директно врз македонската заедница, туку се ((одразува)) врз целата 
канадска популација. Економската криза во САД се одразува негативно не само 
врз канадската заедница, туку и врз светот. Мора напорно да работиме и да ја 
надминеме затоа што многу луѓе страдаат”. Тој смета дека најдобар начин иселе-
ниците да и помогнат на татковината е, да ја посетат. 

Исто така, поранешниот канадски пратеник од македонско потекло, Луј Темел-
ковски во интервју за „Гласот на Америка” на македонски истакнува дека не гледа 
причина да продолжат преговорите за името меѓу Македонија и Грција и рече: 
„Мислам дека тие преговори се фарса. Не мислам дека треба да продолжат. Тре-
ба да се излезе од нив. Нема простор за дискутирање. Македонија е Македонија. 
Точка.” вели Темелковски. За односите меѓу грчката и македонската заедница во 
Канада, поранешниот канадски законодавец  нагласува дека фактот што прва-
та заедница е побројна и помоќна од втората, не значи дека помалата заедница 
нема идентитет.

При една посета на Република Македонија, пак, Љупчо Луј Темелковски и не-
говата сопруга Лорета, за весникот „Дневник” изјавија дека Брајчинскиот собир 
е едно од нивните најубави доживувања во животот. Имено, на празникот Света 
Петка - слава на неговото родно село Брајчино, биле меѓу своите во Преспа и за-
едно со сопругата и со своите другари од детството изиграле многу македонски 
ора на сретсело. За него тоа значело враќање во детството, во она време кога во 
Брајчино вриеше од народ и кога како дете се’ му било интересно.

 Затоа, по посетата на Брајчино, после средбите и разговорите со бројни 
 соселани го изјавил следното:



ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО КАНАДА 245

„Кога имав 13 години заминав од Брајчино за Канада. Завршив чиста фило-
зофија на Универзитетот во Хамилтон, но работам во областа на финансиите и 
осигурувањето во оваа земја. Член сум на Либералната партија на Канада, на онаа 
што победува и пратеник сум во канадскиот парламент. Многу ми е драго што сум 
прв Македонец од Канада што успеа да биде избран во највисокиот законодавен 
дом во таа земја. Моите и јас живееме во Торонто, а моментално сум на служба во 
главниот град Отава, каде е седиштето на Парламентот и затоа многу често сум 
на релацијата Торонто - Отава. 

По четврти пат доаѓам во Македонија, овој пат на две недели. Дојдов специјал-
но да присуствувам на селската слава Света Петка во моето родно село Брајчино, 
зашто ова величествено сретсело што го имаме и вечерва никогаш не се избри-
шало од моите мисли, а овој собир претставува еден од моите највеличествени 
настани што воопшто сум ги доживеал во животот”, рекол Темелковски.

Луј Темелковски го посети и ОУ „Даме Груев” во селото, во кое учел од 1961 
до 1964 година и каде што го завршил основното образование. Во таа пригода 
го изразил своето задоволство што Светската банка одобрила донација за да се 
реновира училиштето во Брајчино. 

Една од значајните асоцијации во Торонто е, секако, „Македонско-канадскиот 
комитет за човекови права” кој е формиран на 8 август 1986 година. На тој ден се 
одржа официјален состанок и средба на групата активисти за човекови права, кој 
разви широка активност на меѓународен план.

Една од првите задачи на Комитетот беше да се запознае јавноста со неговите 
цели и задачи, со барањето на Комитетот за почитување на човечките права на 
Македонците во Егејска Македонија, а во прв ред, за признавање на македонско-
то национално малцинство во Грција. „Македонскиот комитет за човекови права” 
деј-ствува надвор од границите на Македонија, со што македонското прашање 
доби светски размери, а посебно прашањето за заштитата на правата на малцин-
ствата во Грција, Бугарија и Албанија.          

Инаку, во Торонто е формирана „Канадско-македонската федерација”, која 
беше основана во август 1990 година. Иницијаторите за создавање на федера-
цијата со писма и покани им се обратија на сите македонски друштва и органи-
зации да учес-твуваат на заедничкиот состанок, на кој се донесе одлука за осно-
вање на Фе-дерацијата. На состанокот беше донесен Статут на федерацијата, кој 
претходно беше прифатен од канадските власти и изработен во согласност со 
законите на Канада.

„Канадско-македонската федерација” покажа активност, во прв ред, во пома-
гањето на македонското лоби во борбата за признавање на Република Македо-
нија од Обединетите нации и од други меѓународни институции, како и во давање 
материјална помош. Федерацијата ја организираше манифестацијата „Македон-
ско оро”, на која беа присутни голем број македонски доселеници и претставни-
ци на канадските власти. За време на оваа културна манифестација беа собрани 
големи финансиски средства за помош на Македонија, кои, главно, беа наменети 
за купување лекови.

„Канадско-македонското историско друштво” беше основано во 1991 година, 
како непрофитна организација, а неговата главна цел е објективно да се регис-
трира и обработи историјата на македонското иселеништво во Канада. Членовите 
на ова друштво се лица од најразлични професии и возраст, на кои историјата на 
иселеништвото и етничка Македонија им претставува  голема преокупација.
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ФОТО ТОМЕВ 
ПРВ ЛИКОВЕН УМЕТНИК ВО КАНАДА 

Една од поистакнатите личности од македонско потекло во Торонто беше, се-
како, Фото Томев. Неговото име и дело е добро познато меѓу македонските иселе-
ници и на пошироката канадска јавност. Тој ѝ припаѓа на генерацијата од првите 
македонски доселеници во Канада и беше еден од првите интелектуалци и учени 
луѓе од македонско потекло на северноамериканскиот континент. Неговиот жи-
вот е исполнет со трудољубивост, а неговата творечка фигура и делата што ги 
создаде во својот творечки период му обезбедија посебно место во канадското 
општество. Постигнатите резултати во ликовната уметност и во публицистиката 
го направија една од помаркантните личности сред македонското иселеништво 
во Канада, каде што живееше и твореше осум децении.

Видниот канадски ликовен уметник од македонско потекло, господин Фото 
Томев, е роден на 20 октомври 1899 година, според Јулијанскиот календар, во 
големото македонско село Желево, Леринско (порано Костурско), кое е познато 
како расадник на бројни интелектуалци и револуционери во минатото. Во него-
вото родно место го завршил егзархиското училиште, каде ги стекнал основните 
знаења, за потоа образованието да го продолжи во Канада.

Често се вели дека желевци се преселиле во Торонто, бидејќи нив ги има некол-
ку илјади таму, каде што се значаен дел од севкупното живеење, пред сè, во маке-
донската колонија, а и повисоко во канадското општество. Всушност, желевци со 
самото доаѓање во Торонто во периодот на Илинденското востание меѓу првите 
започнале да се организираат, формирајќи го своето Желевско добротворно сел-
ско друштво. Исто така, во Торонто беше изграден и Желевски дом, во кој покрај 
одржувањето на бројните селски слави и други манифестации, се одржале први-
те средби на организираното живеење на членовите на Македонската национал-
на организација „Обединети Македонци” и формирањето на првата Македонска 
православна црква во Канада „Свети Климент Охридски”.

Сликарот Фото Томев пристигнал во Торонто на 14 септември 1915 година, како 
шеснаесетгодишно голобрадо момче. Меѓутоа, за да дојде во Канада, односно за 
да добие патна исправа и да ја напушти Грција, неговата мајка платила околу 80 
долари, што во тоа време биле голема сума пари. На новиот континент, во „вете-
ната земја” заедно со уште петмина соселани прво пристигнал во Њујорк, а оттаму 
заминал за Торонто, каде што веќе живеел и работел неговиот татко Спиро Томев. 
Инаку, татко му Спиро бил еден од првите доселеници во Канада што дошле од 
Јужна Македонија. Тој доживеал длабока старост и починал кога имал 100 години.

Од разговорот што го водевме со Фото Томев во Старечкиот дом (Канад-
ско-македонски центар) во Торонто, во текот на август 1989 година, ги добивме 
сите информации за неговиот живот и дела. Така, веднаш по пристигнувањето во 
новата средина, започнал да оди на училиште и да го изучува англискиот јазик. Во 
исто време, тој како здраво и послушно момче работел на разни места и различни 
работи. Неговата желба за учење била голема, а бил природно надарен, интели-
гентен, со што се разликувал од својата генерација.

Во 1918 година, Фото Томев заедно со својот другар од детството Петар (Питер) 
Стојанов, исто така, истакнат сликар со македонско потекло од Канада, се запи-
шал на Уметничкиот колеџ во Онтарио, што бил на ранг на Уметничка  академија. 



ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО КАНАДА 247

Татко му Спиро не знаел за каква факултетска програма станува збор, туку ми-
слел дека неговиот син учи англиски јазик во вечерно училиште. 

Според зборовите на Фото Томев, посетувањето на Колеџот му претставувало 
големо задоволство; бил присутен на сите предавања и со голем ентузијазам ги 
следел програмите, особено оние што се однесувале на темите од животот и од 
сликањето. Дипломирал во 1923 година како одличен студент, за што добил по-
себна награда како студент од групата што биле најуспешни, најталентирани и 
најтрудољубиви во таа канадска генерација.

По завршувањето на академијата, а поради економската минидепресија во 
1924 година, не бил во состојба да ги продолжи своите студии, па затоа хонорар-
но се вработил во компанијата за уметнички дела „Мерчанд портрети” каде што 
останал две години. Во 1929 година добил постојано вработување во наведената 
компанија, каде што направил голем број уметнички дела. Се определил да слика 
портрети и пејзажи, обично по нарачка, а насликал и неколку мотиви по сеќавања 
за неговото родно село Желево, потоа ликови од историјата, како и портрети на 
граѓани од Леринско и портрети на доселеници во Торонто.

Уметникот Фото Томев се оженил на 7 јуни 1931 година со Димка Белчева, 
Македонка по потекло од селото Емборе, Беломорска Македонија, а живеела во 
градот Бафало, во државата Њујорк. Поголемиот дел од животот го поминал со 
сопатникот - Димка, која му давала поддршка во уметничкото творење.

Во времето кога се формирал Сојузот на македонските политички организа-
ции во САД и Канада, во 1922 година, кој подоцна станал познат по кратенката 
МПО (Македонска патриотска организација), Фото Томев бил и целиот живот ос-
танал активен учесник и член на оваа организација. Треба да се истакне дека во 
почетокот македонските доселеници веруваа во организацијата МПО, која била 
независна организација и која им служела на интересите на револуционерното 
движење на македонскиот народ. Меѓутоа, наскоро стана јасно дека МПО започ-
нала да не му служи на интересите на македонското движење, туку на туѓи нема-
кедонски цели и интереси. 

Особено во периодот меѓу двете светски војни, МПО имало силно влијание 
меѓу македонските иселеници и, за жал, поголемиот број доселеници, особе-
но од егејскиот дел на Македонија, кои биле најбројни во тој период, сметале 
дека со членувањето во таа организација ќе и служат на својата поробена тат-
ковина Македонија. Таков е случајот и со политичката определеност на слика-
рот Фото Томев.

Инаку, Фото Томев започнал да слика уште како студент. Непосредно по завр-
шувањето на Академијата, четката и платното му станале живот. Неговите слики, 
особено портретите и пејзажите, за кои авторот има само фотографии, достигну-
вале високи цени и биле купувани од одредена категорија на луѓе во Канада. 
Бројни уметнички дела создадени од раката на академскиот сликар Фото Томев 
красат многу домови и институции ширум Канада, а многу се прикажувани на раз-
лични изложби што ги има организирано Друштвото на ликовните уметници на 
Онтарио, Кралската академија за уметности на Канада, Друштвото на уметниците 
на Монтреал и Канадската национална изложба. Исто така, неговите уметнички 
дела се презентирани како дел од колекцијата „Перкинс-Бул”.

Фото Томев во неговата многудецениска работа тој насликал бројни дела 
кај кои се препознаваат длабоки траги од неговите уметнички способности и 
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 вештини. А неговите слики се со уметничка вредност и претставуваат дел од ка-
надската ликовна уметност. За неговиот ликовен опус тој е добитник на бројни 
награди и признанија. Уште како студент на Академијата, сликарот Томев е до-
битник на награди за својата ангажираност и постигнати резултати во уметноста.

Покрај уметничката дејност, се занимавал и со публицистика. Тој е автор на 
публикацијата „50-годишнина на Македонско-бугарската православна катедра-
ла „Свети Кирил и Методиј” (1910-1960)”. Оваа публикација има 118 страници 
(23џ29,5 см), на кирилица, со тврди корици. Книгата е напишана паралелно на 
бугарски и англиски јазик. Меѓутоа, таа ништо не губи од својата вредност и од 
објективното прикажување на нештата.

Во неговото време, кога заминал за Канада, немало македонска православна 
црква, па ниту постоела слободна македонска држава со сите нејзини просвет-
ни институции на народен македонски јазик. А Фото Томев како млад посетувал 
часови на бугарски јазик, токму во црквата „Свети Кирил и Методиј”, во која ве-
рниците биле Македонци, а, за жал, само свештените лица, меѓу нив и Македон-
ци, биле претставници и пропагандисти на Бугарската црква и бугарската пропа-
гандна машинерија.

Фото Томев  е автор и на публикацијата под наслов „Кратка историја на селото 
Желево, Македонија”. Книгата ја издало Добротворното братство на Желево во 
Торонто, во 1971 година. 

Таа е печатена на 170 страници (16х23 см), на англиски и на бугарски јазик и 
претставува опширна монографија за селото Желево, за постанокот, животот во 
турско време, илинденскиот период, за народното училиште, црквите, обичаите, 
традициите и за другите карактеристики на селото Желево. Книгата претставува 
добра основа за проучување на вистината за Егејска Македонија.

Третата публикација чиј автор е ликовниот уметник Фото Томев, носи наслов 
„Македонски народни прикаски”. Уредник на книгата е Лилјана Петров, Канаѓанка 
од македонско потекло. Публикацијата е печатена во мај 1980 година, а издавач е 
Друштвото за историја и мултикултура на Онтарио. Печатена е на англиски јазик, 
на 92 страници, (135џ20,5 см), компјутерска обработка. Во неа се поместени 25 
македонски народни приказни преведени на англиски јазик. Вредноста на оваа 
публикација е крунисана со награда во 1986 година. Наградата ја има доделено 
Друштвото за историја и мултикултура на Онтарио. 

Фото Томев уживаше авторитет и почит кај своите сонародници - Македонци 
во Канада. Како потврда на тоа е довербата што му беше укажана при форми-
рањето на Канадско - македонскиот центар (Старечки дом) во Торонто, во чија уп-
рава, покрај другите доблесни Македонци, се најде и Фото Томев. Инаку, според 
предлогот на Фото Томев, прифатено било цвеќето здравец, кое, веројатно, може 
да се најде само во балканските држави, посебно на планините во Македонија, и 
кое било симбол на античките Македонци, да биде симбол и на Старскиот дом. 
Дури и периодичното списание што се печатеше на англиски јазик, како орган на 
Канадско - македонскиот центар, го носи името „Здравец”.          

Фото Томев својот живот го завршил во Канадско-македонскиот центар во То-
ронто, а починал на 27 ноември, 1995 година. Тој беше еден од почитуваните ста-
нари на Старечкиот дом. Фото Томев беше разговорлив и живо се интересираше 
за настаните во Македонија. На авторот на овие редови тој остави впечаток како 
голем ликовен уметник и публицист во Торонто.
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АЛЕК ЏИГЕРОВ 
ПОБОРНИК ЗА МАКЕДОНСКАТА КАУЗА

Алек (Александар) Џигеров (Alex Jigeroff) (1931-2016) беше канадски Македо-
нец со докторски и други титули, уметник и добитник на голем број награди и 
признанија од канадското општество. Тој, исто така, беше познат општественик и 
еден од иницијаторите за формирањето на Канадско-македонската федерација 
во Торонто. Тој беше Канаѓанец од македонско потекло и беше една од значајните 
личности во дијаспората кому Македонија му лежеше на срце.

Алек Џигеров е роден во Торонто на 30 јули 1931 година. Неговиот татко Кире 
Наумов дошол со турски пасош во САД, во далечната 1910 година, а се префрлил 
во Канада во 1914 година како Кире Џигеров. Неговата мајка Велика, пак, дошла 
во Канада во 1924 година. Се населиле во денешниот централен дел на Торонто, 
каде го почнале новиот слободен канадски живот.

Алек Џигеров беше позната и призната канадска образована личност. Но, тој 
беше најмногу познат како уметник, кој живее и слика во својата фарма во про-
винцијата Нова Скошија, а чии слики висат и ги красат ѕидовите на голем број зна-
чајни установи и приватни куќи ширум Канада. Тој беше интелектуалец од висок 
ранг, човек со ораторски способности и со познавање на историските, културните 
и научните факти за светот.

Д-р Џигеров имаше македонско потекло од Беломорска Македонија; по татко 
беше од селото Ошчима, а по мајка од селото Желево, Леринско. Според неговите 
шеговити зборови, тој бил роден во сиромашка четврт во Торонто, каде неговата 
мајка го родила на линолеум во нивниот семеен дом, без помош од доктор или ба-
бица. Семејството Џигерови било многу скромно, но со душа македонска и извесно 
време живеело во близина на кланицата на градот, која се наоѓала зад нивната се-
мејна куќа. Тој дел на Торонто било местото каде Алек го завршил основното обра-
зование и каде од своите родители го научил леринскиот дијалект на македонскиот 
јазик. Таму неговите родители кои знаеле само македонски и малку англиски јазик, 
постојано зборувале за родните места, за тешкиот живот и малтретирањата во Ош-
чима и Желево, Леринско, но зборувале со љубов кон Бога и родната земја Македо-
нија. Оттогаш Алек станал и голем поборник за македонската вистина.

Во неговата богата биографија е забележано дека кога тој бил на 10-годишна 
возраст, семејството Џигерови се преселило во западниот дел на Торонто, каде 
Алек живеел цели дваесет и осум години. Таму завршил средно гимназиско учи-
лиште, а со високо образование се здобил на колеџот Викторија на Универзитетот 
во Торонто во 1952 година. По дипломирањето тој отпатувал за Англија, каде ос-
танал една година. Го завршил Правниот факултет на Универзитетот во Торонто 
во 1955 година и во 1958 година станал правник/адвокат. Во 1966 година добил 
звање адвокат (мајстор на законот) на Универзитетот во Торонто, на Правниот фа-
култет; потоа докторирал на криминалистика на Лондонската школа за економија, 
на Универзитетот во Лондон во 1973 година и продолжил да работи како доцент 
на Факултетот за медицина, Оддел за психијатрија, на Институтот за психијатрија 
„Кларк” на Универзитетот во Торонто во периодот од 1971 до 1975 година.

Во својата долгогодишна кариера објавил голем број научни трудови и книга 
на Универзитетот во Торонто, како и триесетина академски и научни трудови кои 
се објавени во светот. Исто така, Џигеров беше надарен со уметничка  способност, 
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затоа и студирал скулптура и портретно сликарство, а една година предавал 
уметност во Модерното училиште за средно образование во Лондон . Тој беше 
шеф на Високиот комитет за сликарство на Универзитетот во Торонто, а учеству-
вал и во Аматерскиот театар.

За неговите постигнувања на научно и уметничко поле е добитник на бројни 
награди и признанија. Меѓу другото, во 1969 година Алек Џигеров ја добил награ-
дата за истражување од Институтот за психијатрија „Кларк”, а во 1970 година бил 
номиниран за наградата „Денис Керол”, од Меѓународното здружение за крими-
нологија во Мадрид, Шпанија.

Исто така, и во македонската заедница бил избран за претседател на Сојузот 
на младината на македонско-бугарската православна црква „Свети Кирил и Ме-
тодиј” во Торонто, во периодот кога немаше македонски цркви. Кога се преселил 
во Нова Скошија бил избран за претседател на Уметничкото друштво „Јармаут” 
(Sarmouth), местото каде живееше Џигеров, кое е регионалниот центар за умет-
ност во провинцијата Нова Скошија. Тој бил член на Управниот одбор на програ-
мата за визуелна уметност во Нова Скошија, а учествувал и во програмата „Умет-
носта како терапија” во службата за ментално здравје во болницата во Јармаут.

Алек Џигеров е автор на делото „Чорапите на македонската баба”, кое е ин-
спирирано од една македонска народна песна од Егејот, која тој постојано ја пеел. 
Таа е книга која ја користат учениците од прво до трето одделение во основното 
образование. Ова дело доживеа и проширено издание. Џигеров е автор и на де-
лото „Што е тоа зад аголот?”, публикација која се занимава со проблематиката во 
училиштата. Тој насликал и шест мурали за основните училишта во Јармаут. Него-
виот најнов проект беше игра наречена „Средни играчи” што тој ја снимил на CD 
со свој глас, која содржи записи и говори од Егејска Македонија, на македонски 
јазик, на јазикот што Алекс го научил од неговата мајка.

Алек Џигеров беше познат уметник во македонска колонија во Торонто. Тој 
беше член на Канадско-македонското историско друштво, чие седиште е во Ка-
надско-македонскиот центар - Старечки дом. При нашата посета на Домот не-
одминливо беше да се посети неговото ремек-дело, големиот портрет за селото 
Желево, Костурско, како и други негови уметнички дела кои тој ги подарил на 
оваа канадско-македонска институција.

Како едукатор и академски образован човек со неговото дело „Сексуалните 
девијации во законот за криминалот”помогнал за подобрување на кривичните за-
кони на Канада во поглед на условната казна за некои од сексуалните прекршоци. 
Со ова дело тој помогнал милиони луѓе да живеат послободен живот и да бидат 
подобро заштитени. Тој го користел своето образование за подобрување на жи-
вотот на народот во Канада, земјата која, како што вели тој, нему и на сите им дала 
слобода и можност за образование.

Во нашиот разговор што го водевме во Старечкиот дом во Торонто, Џигеров ни 
рече дека се чувствува неверојатно привилегиран, бидејќи, веројатно, за првпат 
во неговото семејство од Егејска Македонија, повеќе од 500 години, еден од се-
мејството добил можност да научи да чита и да пишува. Тој нагласуваше дека се 
чувствува благословен дека бил роден во семејство со македонско потекло кое 
има своја тажна историја, но голема иднина; дека ги чувствува длабоките корени 
од прадедовските планински македонски поколенија, а Канада му овозможила да 
премости бројни прашања и проблеми од науката, правото, филозофијата, лите-
ратурата, сите уметности од сликарството, поезијата, музиката и драмата. 
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Во разговорот посветивме посебно внимание за цвеќето „здравец” кое расте 
на македонските планини уште од времето на Филип Македонски, поставено на 
Македонското сонце и се шири во новата земја Канада. Тоа е симболот на Канад-
ско-македонскиот центар - Старечки дом, а голем број македонски семејства во 
Канада донеле од Македонија и засадиле здравец во своите дворови, со цел да се 
препознаваат дека тие се куќи на Македонци.

Инаку, Алек Џигеров беше гостин на авторот на овие редови Славе Катин во 
Македонија, кога тој одржа предавање на Правниот факултет во Скопје и имаше 
средби со голем број видни научници и студенти, а се сретна и со голем број Ма-
кедонци од Егеј и Пирин. Бидејќи не му беше дозволено од грчките власти да ги 
посети корените на своите предци во Егејска Македонија, ги посетивме Љубојно 
и Преспа, од каде на Алек за првпат од кај граничниот премин „Маркова Нога” му 
се оствари сонот да види парче земја од егејскиот дел на Македонија во Долна 
Преспа, а да се напие македонска вода од брајчинска Стара Река која извира од 
планинските венци недалеку од селата Ошчима и Желево.

Интересно е да се одбележи дека Алек Џигеров, Македонец од Канада, кому 
Македонија му беше судбина и преокупација, имаше видување и аргументи дека 
Зорба не бил Грк, туку Македонец. Според неговиот текст со наслов „Македонска 
чорба”, што е напишан на англиски јазик и содржи 24 страници, читателот може 
да се запознае со претпоставки, тврдења, дилеми, прашања и одговори. Неговите 
докази се засновани врз англискиот превод на делото на Казанѕакис извршено од 
Теодора Василис и од многу други извори.

Така, јунакот на Никос Казанѕакис, Алексис Зорба, или Јеоргиос Зорбас, како 
што му беше вистинското име, трансформиран преку уметничките квалитети на 
артистот Ентони Квин, беше еден од интернационалните и меѓу најславните лич-
ности на грчката пропагандна машинерија во XX век. Веројатно, неговиот лик во 
романот на Казанѕакис, а тоа го направи Паскал Гилевски со своите високи лите-
ратурни квалитети во преводот на македонски јазик на оваа значајна книга, осо-
бено во филмот „Зорба”, ќе остане вечен во сеќавањата на голем број читатели и 
вљубеници на филмот во светот.

Меѓутоа, дали „Гркот” Зорба е вистински Грк? Прашање што многумина го 
поставуваат и ги тера на сомневања и дилеми. Овој пат ќе нагласиме дека Алек 
(Александар) Џигеров има голем придонес во осветлувањето на ликот на Зорба 
(Чорба), како и бројни пишани докази и аргументи дека Зорба не бил Грк, туку 
бил Македонец.

Големиот Македонец Алек Џигеров почина на 2 мај 2016 година, за што ос-
танаа да тагуваат неговата сестра Вера Стојанович, синовите Андреј Хаинес и 
Грегори Вотерс и внучињата Андреа и Киер од неговиот син Лекс Џигеров (1962-
2012). Во негова чест и помен на 16 септември 2016 година, во „Канадско-маке-
донското историско друштво” за кое тој беше еден од формирачите и доживо-
тен член се одржа сеќавање на неговото име и дело насловено како „Едно оро”. 
Програмскиот дел му беше доверен на познатиот глумец, режисер и продуцент 
од македонско потекло, Џан Еванс, претставувајќи ги делата на сега починатиот 
Алек Џигеров. На комеморацијата беше син му на Алек, Андреј Хаинас, кој живее 
во Нова Скошија и судијата Бери Стујарт, од Бритиш Колумбија, пријател на Алек 
Џигеров, како и голем број обожаватели и членови на „Канадско-македонското 
историско друштво” од Торонто.
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ЏИМ ЏУГЛОВ 
ПРВИОТ МАКЕДОНЕЦ – СЛАВИСТ ВО КАНАДА

При еден престој во Торното го посетивме познатиот Канадско-македонски 
центар, познат како Старечки дом. Целта на нашата посета беше да се сретнеме 
со Вангел и Елена Џуглови, една од постарите македонски иселенички брачни 
двојки, кои ги минуваа старските денови во таа хуманитарна македонско-канад-
ска институција. Ги посетивме овие познати и признати Канаѓани од македонско 
потекло заедно со свештеникот Јован Босеовски, ѓаконот Александар Цандовски 
и нивниот зет Џорџ Поповски, во едно попладне во нивниот апартман, каде што 
тие ги поминуваа пензионерските и старечки денови.

Средбата беше срдечна, блиска и со емоции како меѓу стари познаници и 
пријатели што датира од пред многу години. Уште од првите мигови се виде дека 
времето си го прави своето. Тие беа во одминати години, исцрпени, изнемоште-
ни... Меѓутоа, живо се сеќаваа на минатото, на почетните години од печалбарски-
те денови, за многу интересни настани што нив ги врзува со македонската заед-
ница во Торонто, со Македонија. 

Долго разговаравме за нивниот пензионерски живот, за нивното семејство во 
Егејска Македонија и во Канада, кое доживеало многу успеси и падови, радости и 
жалости, со многу бурни, интересни, среќни и тажни настани кои оставиле длабо-
ки неизбришливи траги. 

Во разговорот неодминливо беше да се зборува за нивниот син Џејмс (Џим) 
Џуглов, за човекот кој беше сакан и почитуван во семејството, во македонската 
колонија и во канадското општество. Со човекот со кој семејството Џуглови се 
гордееше, живееше со успехот, постигнувањата и со спомените за Џим и Катери-
на, кои, за жал, загинаа во несреќен случај.

Нивниот син Џим Џуглов беше првиот Македонец - славист во Канада и три 
пати претседател на МПЦ „Свети Климент Охридски” во Торонто. Тој беше роден 
на 17 октомври 1938 година во Торонто каде што завршил гимназија, а во 1961 
година дипломирал на Универзитетот во Торонто и станал славист со титула „по-
чесен лингвист”. Во 1965 година се оженил со Олга, која по потекло била Шпанка, 
но со македонски манири, која целосно го поддржувала Џим и го зголемила маке-
донскиот род со четири синови: Андреја, Вангел, Јован и Павле.

Професор Џим Џуглов три мандати бил претседател на управата на МПЦ 
„Свети Климент Охридски” кога и започна другарувањето меѓу Џим и авторот на 
овие редови, кој во живееше во Торонто и беше член на управата на црквата. 

Џим работеше како советник во Одделот за образование на Онтарио, каде што 
беше многу ценет и како човек и како стручњак. Исто така, тој беше директор на 
Институтот за избор на студенти, а во средините на македонските иселеници ви-
соко почитуван.

Големиот канадски Македонец беше одличен оратор, за што многумина му за-
видуваа, беше другар, патриот и вљубеник во македонскиот јазик, со посебен однос 
кон леринскиот говор. Меѓутоа, судбината сакала да си поигра со него, и така, во мај 
1978 година се случи несреќа. Џим загина многу млад, на фармата на своите роди-
тели, кога најмногу им беше потребен и на семејството и на македонската заедница.

Неговиот татко Вангел Џуглов потекнува од македонското село В’мбел, во 
Беломорска Македонија. Тој бил роден токму на Илинден во 1903 година, што 
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со гордост го истакнуваше тоа. Исто така, со голема радост зборуваше за своето 
историско родно место В’мбел, кое се наоѓа на самата грчко-албанска граница, на 
надморска височина од околу 1300 метри. 

Во ова убаво македонско село, во Егејска Македонија кое сега е избришано 
од географската карта, во минатото живеело исклучително македонско населе-
ние, но селото наполно настрадало во текот на Граѓанската војна во Грција и не 
е обновено, туку неговиот атар денес се користи како пасиште на доселениците 
- Просвиги (Турци со православна вероисповед) во селото Смрдеш. Својот роден 
крај Вангел го напуштил во 1927 година и заедно со една поголема група Маке-
донци од тој дел пристигнал во Торонто, каде што и останал да живее, речиси 
цели 65 години.

Елена Џуглова, пак, е родена во 1915 година во Торонто. Татко и бил Маке-
донец од селото Зелениче, Леринско, а бил трговец во Цариград. Се оженил со 
Австријка, со која среќно живееле во Торонто, каде што се родила нивната ќерка. 
Елена имала завршено гимназија во Торонто, а потоа се запишала на колеџ да 
го изучува францускиот јазик. Во 1938 година се омажила за Вангел, со кого во 
бракот го родила синот Џим и ќерките Катерина и Џенет. Судбината си поиграла 
со семејството Џуглови: со длабока болка на душата ги загубиле Џим и Катерина, 
а Џенет живее и работи во Торонто. Таа беше една од првите Македонки - сту-
дентки која преку тогашната Матица на иселениците од Македонија студираше 
македонски јазик заедно со авторот на овој текст на Универзитето „Свети Кирил 
и Методиј”, во Скопје.

Апартманот на брачната двојка Вангел и Елена Џуглови во Домот за стари 
лица, каде што го водевме разговорот, беше исполнет со безброј семејни и дру-
ги фотографии од минатото и сегашноста. Доминираа фотографиите од нивната 
златна свадба, што на свечен начин се одржала во 1988 година, а во присуство на 
бројни членови од семејството, пријатели и почитувачи на ова семејство.

Во разговорот со домаќините Вангел и Елена Џуглови стана збор и за нивните 
активности во македонската колонија, што беше дел од нивниот живот. Меѓу дру-
гото, тие беа активни и големи донатори на црквата „Свети Климент”, и во нивната 
душа тлееше силна љубов кон македонскиот народ и вистината за Македонија. 
Затоа, престојувале во Македонија во 1966 година и останале една година. Во 
тој период Вангел ја искористил можноста и со многу тешкотии и проблеми го 
посетил родното село В’мбел. Од престојот во Македонија понеле многу спомени 
на кои постојано се навраќаа.

Инаку, селото В’мбел или Вамбел, кое грчките власти го прекрстиле во Мосхо-
хори е сместено на два километра од селото Смрдеш, а четириесетина километри 
од Костур во подножјето на планината Горбеч. Тоа беше македонско село, но, за 
жал, денес е напуштено, но со бурна историја.

Според капиталната монографијата „В’мбел” чиј автор е Сократ Пановски, за 
време на Илинденско востание (1903), селото било изгорено до темел од страна 
на Турците. Потоа, за време на Балканските војни и Првата светска војна, голем 
дел од популацијата на ова чисто македонско село се иселила во другите балкан-
ски држави и прекуокеанските земји, особено во Канада.

Во периодот меѓу двете светски војни селото претрпело присилна елиниза-
ција, во понатамошниот период на Втората светска војна како и Граѓанската војна 
во Грција селото загубило жители кои загинале во борбите против окупаторите.
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Според податоците на вљубеникот во родното место, Пановски, на 13 јануари 
1948 година во црквата на село В’мбел, Костурско, бил одржан Првиот конгрес на 
македонската национално-ослободителна организација НОФ. 

За време на Граѓанската војна во Грција (1946-1949), пак, селото било изгоре-
но и тотално опустошено. Населението било присилно иселено во источноевроп-
ските земји, а голем дел од тие прогонети деца бегалци заминало во Република 
Македонија за време на шеесетите и години од минатиот век. Тие, за жал, како 
протерани од вековните дедоцските домови заминаа засекогаш во светот и ни-
когаш неможат да се вратат на своите корени, а таква е судбината на голем број 
Македонци од Беломорска Македонија.

Надалеку се познати старите обичаи, народните песни и богатата но тажна ис-
торија на ова славно македонско село. В’мбел беше прославено по планинскиот 
чај кој се продавал на пазарите во Билишта, Корча, Костур, Лерин, Битола и Со-
лун. Исто така, жителите се занимавале со сточарство, екстензивно земјоделство 
и печалбарство.

Според пишаните документи во 1913 година В’мбел имало околу седумстотини 
жители, а во денешно време селото е ненаселено, празно. Во него имало изграде-
но православен христијански храм кој датирал од 1870 година посветен на свети 
Димитрија. Меѓутоа, веднаш после Граѓанската војна во Грција во опустошеното 
село дошол грчкиот митрополит костурски со двајца полицајци и ги зеле со себе 
старите вредни икони од црквата.

За овој случај Сократ Пановски пишува дека Господ е голем. Така, по неколку 
години митрополитот загинува во сообраќајна незгода, едниот од полицајците 
се самоубива а на другиот, синот тешко се разболел. Овој настан го знаат многу 
жители на Костур и околината. Во чест и слава на селото една улица во насел-
бата Автокоманда Општина Гази Баба во Скопје е именувана по селото Вамбел 
(В’мбел), што претставува поттик и за други места од Македонија.

Во Торонто е формирана „Македонска студентска организација” која е прва 
од таков вид. Таа е формирана во 1987 година, на Универзитетот „Торонто”. Се 
проценува дека на Универзитетот „Торонто” студираат околу 250-300 студенти од 
втората и третата генерација на македонското иселеништво. 

Втората Македонска студентска организација беше основана во рамките на 
универзитетот „Јорк” во Торонто. Овој универзитет е познат како етнички уни-
верзитет, бидејќи во него студираат студенти од повеќе етнички групи. Третата по 
ред Македонска студентска организација, пак, постои во рамките на Политехнич-
киот институт во Торонто и претставува важна образовна институција.

Македонската катедра по маке дон ски јазик, пак, е основана во Торонто чии 
темели беа поставени на Третата славистичка конфе рен ција во 1997 година. Таа 
беше оранизирана со голема поддршка на уни вер зитетски професори и студенти 
од Канада и САД, како и од Македонци обе ди нети околу црквата „Свети Климент 
Охридски” и литературното друштво „Браќа Ми ладиновци”. Денес Македонската 
катедра е една од најзначајните на север но а  ме ри кан скиот континент.

Многу се живи, многу се свежи сеќавањата за Џим Џуглов, големиот славист 
во Торонто и Канада. Тој со неговиот карактер, образование и љубов кон дедов-
ската земја – Македонија остави трајни спомени кај своите блиски и кај голем 
број Канаѓани од македонско потекло кои го продолжија неговиот пат за прогрес 
на канадското општество. Неговата цел беше македонските студенти во Торонто 
да бидат мост на зближување меѓу Канада и Република Македонија.
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ВО САД

Не прашувај што сторила
Татковината за тебе
Туку што можеш ти

Да сториш за неа!

Џон Ф. Кенеди

IV



СУДБИНАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО САД 

АКТИВНОСТИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ПРЕД ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА

ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ - големиот Македонец и донатор на МПЦ-ОА

АТАНАС БЛИЗНАКОВ - најголемиот  донатор од дијаспората

МИШКО ВАСОВСКИ - тетовски Американец 

АЛЕКСО ГРЕЖЛОВ (ТРАЈКОВ) и неговата печалбарската судбина

ЈОСИФ ГРЕЖЛОВСКИ - ГАНДЕТО - писател од Флорида 

АНТОН ДИМИТРОВ - доблесниот иселеник од Гевгелија

Д-Р МАЈК ЗАФИРОВСКИ - научник и претседател на „Македонија 2025“

СЛАВЕ КАТИН и неговите монографски  дела 

МЕТОДИЈА (МЕТО) КОЛОСКИ - и „Обединетата македонска дијаспора”

АКАДЕМИКОТ ФЕРИД МУРАД - американски нобеловец 

БОРИС НИЧОВ - градител на „Преспанскиот крст” 

ВЛАДО ПАШАРИКОВСКИ - вљубеник во Љубојно

БОШКО РАЈЧОВСКИ - ПЕЛИСТЕРСКИ и неговата монографија

„СВЕТСКИОТ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС” - поборник за македонската вистина

ДУШКО СИНАДИНОВСКИ - познат иселеник во Детроит

Д-Р ЛЕОН СПЕРОВ - гинеколог од светски глас

ПЕТАР СТАМАТОВ - донатор за македонските студенти

СВЕТЛЕ (СТИВ) СТАМЕВСКИ - афирматор на Македонија

ЃОРЃИ (ЏОРЏ) ТОМОВ - амбасадор на македонската култура

АКАДЕМИКОТ ВИКТОР ФРИДМАН -  бранител на македонската вистина

СОДРЖИНА НА 
ЧЕТВРТИОТ ДЕЛ





„Свети Петар и Павле“ во Краут Поинт



Јосиф Грежловски-Гандето

Леон Сперов

Мето Колоски Алек Ристов

Борис Ничов Мајкл Зафировски

Мишко Васовски



Светле Стамевски

Џорџ Томов

Ферид Мурад Виктор Фридман

Душко Синадиновски Владо Пашариковски

Бошко Рајчовски
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СУДБИНАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО САД 

Развојниот пат на македонското иселеништво во основа се совпаѓа со развојот 
на настаните на Балканот и уште повеќе во зависност од тоа како се одвивале на-
станите околу Македонија. Тешките, лоши, често и невозможни услови за живеење 
и постојаната борба за опстанок присилиле голем број Македонци да се определат 
за печалбарството. Особено се определувале за Соединетите Американски Држа-
ви кои биле ветена земја за Македонците од сите делови на Македонија.

Како и другите етнички групи со доаѓањето во САД и македонските доселе-
ници создале повеќе етнички организации. Тие им давале чувство на сигурност 
и станале место за етничко организирање на национален план, градејќи кај нив 
патриотска верба, љубов и надеж кон својата татковина, Македонија.

Пред Втората светска војна асоцијациите на македонските доселеници биле 
под силно туѓо влијание, особено на бугарската пропаганда. Но без оглед на тоа, 
тие ја за држале својата македонска етничка припадност, зошто нивните друш тва 
и асоцијации создавале можности за меѓусебни контакти и за побрза интеграција 
во новото оп штество.

Меѓутоа, по конституирањето на Република Македонија во 1945 година и по 
возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската 
православна црква рапидно се изменија состојбите на организиран црковно-ду-
ховен и национален план. Македонските православни цркви започнаа да го оп-
фаќаат мнозинството на македонските иселеници кои се сплотени во самостојни 
асоцијации, во состав на македонските православни цркви, во кои членуваат Ма-
кедонци, без оглед од кој дел на Македонија потекнуваат. 

Затоа и ова поглавје за истакнатите Македонци во САД го почнуваме токму 
со првите две цркви на северноамериканскиот континент. Исто така, во овој дел 
од книгата се застапени по азбучен ред претежно личностите кои ги поставиле 
темелите на македонските православни цркви и кои имаат заслуги во афирма-
цијата на Македонците во Соединетите Американски Држави. Особен нагласок 
е ставен на личностите од македонско потекло кои постигнале завидни резулта-
ти во бизнисот, науката, образованието и други гранки на целокупниот живот на 
 Македонците.

Еден од нив е Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски кој е исклучително голема, позната, 
призната и неодминлива личност во македонската дијаспора и во Македонија. 
Тој е длабоко и силно поврзан со судбината, непокорот, вистината и настаните во 
Македонија. Џорџ Атанасоски е еден од најголемите иницијатори и организатори 
на одбраната на македонското име, особено на македонското знаме од Кутлеш 
(Палатица). 

Бизнисменот Атанасоски е препознатлив како најзначаен инвеститор од Ма-
кедонците во дијаспората кои инвестирале во дедовската земја - Република Ма-
кедонија. Тој е основач на Македонскиот светски неделник „Македонско сонце”, на 
претпријатијата „Мак ам”, како интернационална компанија, на хотелот со бен-
зинска пумпа „Сонце ГА” во Прилеп, најпатриотската телевизиска станица во Ма-
кедонија ТВ „Сонце” во Скопје, „Жито Прилеп” во Прилеп и други.

Посебно место е посветено на Атанас Близнаков, најголемиот донатор од ма-
кедонската дијаспора. Тој беше донаторот што со љубов ја формираше фонда-
цијата „Атанас Близнаков”.
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Имено, по враќањето во Америка кај Атанас Близнаков се роди мислата и жел-
бата дефинитивно да се врати во Македонија. За сето време беше опседнат со 
идејата да направи нешто со што ќе може на некој начин да и помогне на своја-
та татковина, на својот народ што толку многу го сакал. Така се роди мислата 
за основање на Фондацијата „Атанас Близнаков” за стипендирање студенти од 
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј” во Скопје. За остварување на целите и 
задачите на Фондацијата се грижи Управен одбор чиј претседател е ректорот на 
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј” во Скопје, а потпретседател е авторот на 
овие редови Славе Катин како постојан член на Фондацијата, на која. заклучно со 
учебната 2014/2015 година стипендија имаат добиено околу 250 студенти. 

Посебно место е посветено на Мајк С. Зафировски – научник и претседател на 
„Македонија 2025“, организација која е основана во 2007 година во Краун Поинт, 
Индијана, а канцеларијата во Скопје е отворена во 2011 година. Оваа организа-
ција има за цел да го поттикнува економскиот развој и привлекувањето на стран-
ските инвеститори во Македонија, со цел Македонија во 2025 година да биде 
многу блиску до развиените земји во Европа

Исто така се застапени Академикот Виктор Фридман - бранителот на маке-
донскиот јазик и Мето Колоски, претседател на организацијата „Обединета ма-
кедонска дијаспора“ (ОМД), која се смета за водечка меѓународна организација 
која ги застапува интересите и потребите на Македонците кои живеат надвор од 
Македонија - ширум светот. Од формирањето во 2004 година до денес таа има 
постигнато завидни резултати.

Затоа е посветено внимание на Обединетата македонска дијаспора која е врвна 
меѓународна, невладина организација чија главна цел се интересите и потребите 
на луѓето со македонско потекло и македонските заедници ширум светот. При-
марната цел на ОМД е да го обедини македонскиот народ и нивните интереси. 
Активностите на ОМД се фокусирани кон промоција на нашето македонско исто-
риско, духовно и културно наследство, како и промоција на македонската вистина 
и традиција во рамките на различни едукативни и добротворни програми.

Исто така е посветен простор на Ѓорѓи (Џорџ) Томов од Њујорк кој беше познат 
и признат фолклорист, етнолог, кореограф, скулптор, или како често го нарекува-
ат амбасадор на македонската култура, традициите и вистината за неговата род-
на земја.Тој го формира Ансамблот за народни игри и песни „Томов” од Њујорк во 
1974 година, со цел на американскиот контитент да ги прикажува богатите игри 
и песни од Балканот, посебно од Македонија. Ансамблот предводен од видниот 
македонски иселеник Џорџ Томов беше составен исклучително од Американци, 
ентузијасти, фолклорни вљубеници, пејачи и музичари, а само уметничкиот ди-
ректор и кореограф беше Македонец. 

Исто така, посебно место е посветено на донаторите Антон Димитров, Петар 
Стаматов, како и на видните Македонци во Соединетите Американски Држави, 
фолклористот пријателот на Буш, Светле Стамевски, писателот Јосиф Грежлов-
ски–Гандето, за големиот гинеколог д-р Леон Сперов, за донаторот и бизнисмен 
Борис Ничов, за Бошко Рајчовски-Пелистерски и други.
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 АКТИВНОСТИ НА МАКЕДОНЦИТЕ 
ПРЕД ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА

Како и другите етнички групи во Соединетите Американски Држави и Канада, 
македонските доселеници создале повеќе етнички организации. Тие им давале 
чувство на сигурност и станале место за етничко организирање на национален 
план, градејќи кај нив патриотска верба, љубов и надеж кон својата татковина, 
Македонија.

Меѓутоа, Македонците отсекогаш биле  на удар на разни туѓи верски, нацио-
нални и политички влијанија, кај кои се нашло погодно тло за таквата дејност. Во 
тој правец активна била бугарската, грчката и српската пропаганда, кои со успех 
ги вршеле своите замислени цели. Притоа, во прилог одела и неорганизираноста 
на македонските доселеници кои, за жал, немале ниту своја држава, ниту, пак, 
свои македонски православни цркви. Затоа, во периодот од нивното доаѓање во 
САД, Канада, Австралија и други земји, до конституирањето на македонската др-
жава, Македонците биле предмет на бугарската, грчката или српската пропаган-
да. Свои пропаганди и влијанија врз македонските доселеници вршела и Като-
личката, Англиканската и некои протестантски цркви, затоа одреден број од нив 
се приклучиле и кон овие цркви.

Според историските документи во делото „Македонците во САД и во Канада” 
на авторот на овие редови, иселениците биле по врзани преку бројни спомага-
телни, односно со ци јално-културни, верски, по ли  тички, ин фор мативни и други 
ор га низации и асоцијации. Во периодот меѓу Првата и Втората светска војна, ма-
кедонските доселеници биле организирани во неколку етнички асоцијации.

Првата организација која ги собирала македонските доселеници во САД и Ка-
нада била МПО (Македонски политички организации). Поради ставот на аме ри-
канската влада која не дозволувала политички организирања на доселениците, 
го променила името во Македонска патриотска (патриотическа) организација 
(МПО) и како таква дејствува и денес, особено во САД.

МПО била формирана на 30 септември 1922 година во Форт Вејн, Ин ди јана, 
каде што бил свикан првиот конгрес на македонските политички ор га низации, 
односно на селските и околиските друштва. Оваа организација се појавила како 
резултат на желбата на македонските доселеници за свое етничко ор га ни зирање. 
Таа првобитно имала правилен став по македонското прашање. Се борела пред 
светот и пред македонската јавност, како и пред иселеништвото за национална и 
социјална слобода на населението во Македонија.

Во почетокот за МПО Македонија била еднаква меѓу еднаквите држави на 
Балканот. Меѓутоа, во периодот меѓу 1927-1929 година организацијата потпад-
нала под силно бугарско влијание, кога меѓу иселеништво настапил процес на 
дезориентација и дезорганизација. Оттогаш МПО започнала да ја негира нацио-
налната самобитност на македонскиот народ, застапувајќи ја тезата за некаков 
бугарски карактер на Македонија.

Исто така, во периодот по Втората светска војна (1945) и до осамостојувањето 
на Република Ма ке донија (1991), МПО ја негирала македонската држава, нација, 
јазик и Ма кедонската пра во слав на црква. Затоа, во македонската држава во из-
ми на тиот период ор   ганизацијата МПО беше претставувана како пробугарска 
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 ор га низација која де јству  вала, главно, меѓу македонските доселеници во САД и 
Ка нада, а со тоа ѝ било посветено скромно научно и општествено внимание.

Ме ѓутоа, бугарската наука на МПО и посветила посебно внимание, користејќи 
ја како бугарска исе леничка орга низација на „македонските Бугари”, за ста пувајќи 
ги ин те ре сите на бугарската пропаганда меѓу Македонците во САД и во Ка на да. 
Тоа осо бено било изразено преку гласилото на МПО „Македонска трибуна” кое и 
де нес излегува како месечник на англиски и бугарски јазик. Поради намаленоста 
на член ството, кое претеж но е од старата генерација од егејскиот дел на Македо-
нија, орга ни зацијата е во изумирање.

Од посебно значење е тоа што по прогласувањето на независноста и сувере-
носта на маке дон ската држава во 1991 година, односно од 1996 година, пак, започ-
на еден нов процес во односите на МПО кон Македонија. Имено, реализирани се 
повеќе акции за признавање на не за вис носта на Македонија, направени се бројни 
посети и средби со политичари и вла дини претставници од Македонија и друго.

Така, покрај тоа што МПО останува на ста рите определби, сепак, се забе ле жу-
ваат извесни позитивни промени во ра ководството на МПО и во однос кон ма-
кедонското национално прашање и кон македонскиот народ во це лина. Денес, 
генерациите на старите членови на МПО, кои се чувствуваат ка ко Аме ри канци и 
Канаѓани со симпатии гледаат кон прогресот на Република Ма кедонија.

Во 1929 година, во Понтијак, Мичиген, е формирана Првата македонска неза-
висна прогресивна група, чиј број подоцна се зголемил на шест во САД и Канада. 
Организирањето на со ра ботката и координирањето на акциите меѓу прогресив-
ните групи било до  верено на Иницијативниот комитет, кој ја свикал Првата кон-
ференција, одржала во Толидо, Охајо, на 22 и 23 март 1930 година.

На конференцијата била усвоена Резолуција во која, меѓу другото се зборува 
за борбата што требало да се води против организацијата МПО која, како што се 
вели, била оружје на великобугарската државна политика. Исто така, и во другите 
документи на конференцијата, МПО се третирала како еден од нај  големите про-
тивници на прогресивното движење на македонската емиграција. 

Целта на македонските независни прогресивни групи била да ги обедини 
Македонците заведени од МПО и да развие политичка активност среде ма ке-
донските доселеници. А, една од големите желби и барања на овие групи би ла 
да се создаде балканска федерација, во која ќе бидат гарантирани широки на-
ционални, политички и социјални права и слободи на балканските народи, вклу-
чувајќи го и македонскиот народ од трите дела на Македонија. Во реа ли за цијата 
на ваквата политика новиот Македонски народен сојуз (МНС) сметал на содејство 
и поткрепа од сите прогресивни сили и луѓе во светот, особено од оние на Балка-
нот. Организацијата МНС своите активности започнала да ги пренесува и афир-
мира во поголем број гласила, меѓу кои, во весниците: „Македонски билтен”; 
„Балканско з(с)дружение”, „Трудова Маке до нија” и „Народна волја”..

Во периодот меѓу двете светски војни, кога МПЦ не беше конституирана како 
институција, македонските доселеници во САД и Канада не само што учествувале 
во организирањето и во изградбата, туку и ги поддржале, ги финансирале и цркву-
вале, главно, во т.н. македонско-бугарски православни храмови. Овие цркви биле 
поттикнати, изградени и контролирани од МПО. Исто така, пред конституирањето 
на МПЦ во лицето на Охридската архиепископија, голем број македонски досе-
леници помогнале материјално и духовно во изградбите и опстојувањето, како 
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и црквувале во српски, грчки, руски, украински, романски и други православни 
цркви во САД и Канада, меѓу кои едни од најзначајните се следните:

Првата македонско-бугарска црква во САД била формирана и изградена во 
Гранит Сити, Илиноис, во летото 1909 година. Таа го носела името „Свети Кирил и 
Методиј”, а била изградена во тогашната населба „Линколн”, во која живееле го-
лем број македонски печалбари претежно од Егејска Македонија и одреден број 
Бугари. На 14 септември 1909 година била осветена и отслужена првата бого-
служба од бугарскиот архимандрит Теофилакт. Уште во јуни 1908 година, архи-
мандритот бил испратен од администрацијата на Светиот синод од Софија да им 
служи на Бугарите. Меѓутоа, неговата цел и намера била и да ги „прибере” Маке-
донците во крилата на Бугарската православна црква, која, во тој период имала 
силно влијание врз Македонците, особено печалбарите од Беломорието. 

Од 1913 до 1922 година, црквата била речиси затворена бидејќи немала по-
стојано свештено лице. Од 1933 година била поактивна. Меѓутоа, по Втората 
светска војна црковниот живот замира, затоа во 1954 година била продадена на 
Ерменската апостолска црква.

Во периодот меѓу двете светски војни во Соединетите Американски Држави 
биле изградени десетина македонско–бугарски или бугарско-македонски право-
славни цркви. Но, од сите нив најактивна е црквата „Свети Климент Охридски” во 
Детроит. Имено, најбројната македонска колонија во САД е Детроит, каде пого-
лем број печалбари од Македонија дошле уште во почетокот на XX век. Дошле од 
различни причини и национални, политички и религиозни убедувања.. 

Во Дирборн, Детроит во 1928 година, со средства на Македонци, претежно 
од егејскиот дел на Македонија, биле купени две куќи, на чиј плац на 17 февру-
ари 1929 година бил поставен камен-темелникот на новиот храм „Света Тројца”. 
Набргу потоа, црквата била изградена (но незавршена) и во неа, на 2 мај истата 
година била отслужена првата богослужба. Со тоа започнало заедничкото цркву-
вање на Македонците и Бугарите, предводени од бугарскиот поп, „мисионер”, кој 
за оваа намена бил испратен директно од Софија.

Тоа ги натерало членовите на Македонската патриотска организација, чле-
новите на МПО, огранокот „Татковина” од Детроит, да ја срушат црквата „Света 
Тројца” во Дирборн, и вложиле средства за нова црква. Така, во март 1935 година 
биле удрени темелите на новата црковна општина која го добила името „Свети 
Климент Охридски”. Новиот храм бил завршен за три години и служел сè до 1964 
година кога дошло до поделба меѓу членството. Едната фракција останала во 
црквата „Свети Климент Охридски”, изградена во 1964 година, а осветена во јуни 
1966 година од бугарскиот митрополит Андреј, како голем троброден храм, во кој 
денес црквуваат голем број Македонци од сите делови на Македонија, како и мал 
број Бугари и други христијани. Другата фракција, пак, изградила нова црква во 
Дирборн Хајтц со ново име „Свети Павле”.

Ваквата состојба била последица на поделбата во Бугарската православна 
црква, што се одразила и во иселеништвото. Затоа, од 1963 година во САД и Кана-
да постојат две администрации. Во едната администрација се лојалните на Бугар-
ската православна црква, здружени со Источната православна црковна епархија 
за Северна и Јужна Америка и Австралија со седиште во градот Њујорк (која кон-
тролира осум цркви), а во другата е Епархијата на Бугарската православна црква 
за САД и Канада со седиште во градот Толидо, Охајо, која под своја јурисдикција 
и контрола држи девет цркви.
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ЃОРЃИЈА – ЏОРЏ АТАНАСОСКИ 
ГОЛЕМИОТ МАКЕДОНЕЦ И ДОНАТОР НА МПЦ-ОА

Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е исклучително голема, позната, призната и неод-
минлива личност во македонската дијаспора и во Македонија. Тој е, без сомне-
ние, еден од економски најуспешните Македонци во светот. Иако подолго време 
живее на Флорида, во Соединетите Американски Држави, од своето емигрирање 
до денес, тој  непрестајно длабоко и силно е поврзан со судбината, вистината и 
настаните во Македонија. Џорџ Атанасоски е Македонец по националност и пра-
вославен христијанин по вера. Тој е еден од најголемите иницијатори и органи-
затори на одбраната на македонското име, особено на македонското знаме од 
Кутлеш (Палатица). 

 Голем е бранител и афирматор на историјата и честа на македонскиот народ и 
Македонија во светот, посебно во Северна Америка. Во овие мигови на распетие 
на Македонија, кога Република Македонија е меѓународно призната, иако не под 
нејзиното уставно име, тој ги изложува своите погледи за можностите за маке-
донски стопански, економски, културен и верски препород, како и за натамошен 
демократски развој како суверена самостојна и независна држава на овие бал-
кански ветрометини.

Господинот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е роден на 18 февруари 1952 година во 
селото Марул, Прилепско, од татко Алексо и мајка Спасија. Во 2012 година го 
прослави своето шеесетто лето Господово на неговиот бурен живот, за кој со пра-
во се вели дека тој е еден од најуспешните македонски бизнисмени во светот. 
Во бракот има четири сина кои успешно одат по неговите стапки. Во неговото 
потесно семејство се и сестра му Виолета, која е кардиолог на Флорида, а брат 
му Јосиф е позната и призната личност во бизнисот во американското општество.        

Во 1970 година заминува за САД, кај својот постар брат Јосиф, со кого ја почна 
својата кариера како инженер вработен на Универзитетот во Њујорк. По само пет 
години сложните браќа формирале своја фирма што подоцна ќе прерасне во голе-
ма компанија. Седиштето на „Мајкрофлекс инк.” е во Ормонд Бич на Флорида чии 
целосно автоматизирани погони се распослани на повеќе од 16 илјади квадратни 
метри. Врвниот квалитет на флексибилните метални производи ги задоволуваат 
потребите на светски познатите: Форд, Крајслер, Џенерал моторс, Џенерал елек-
трик, НАСА и други фирми ширум светот. Неодамна е почната изградбата на нови 
производни погони во Америка. А наскоро господинот Атанасоски планира да го 
изгради и првиот погон во Македонија за да се задоволат потребите на ЕУ, НАТО 
и другите земји со производи од познатата и призната програма на „Мајкрофлекс 
инк.”, потврдена со сертификатите за стандардизација, ИСО 9001.

Меѓутоа, бизнисменот Атанасоски е препознатлив како најзначаен бизнисмен 
од Македонците во дијаспората кои инвестирале во дедовската земја - Републи-
ка Македонија. Тој е основач на Македонскиот светски неделник „Македонско сон-
це”, на претпријатијата „Мак ам”, како интернационална компанија, на хотелот со 
бензинска пумпа „Сонце ГА” во Прилеп, најпатриотската телевизиска станица во 
Македонија ТВ „Сонце” во Скопје, „Жито Прилеп” во Прилеп, на Женскиот ракоме-
тен клуб „Прилеп” и други инвестиции, а планира да вложи сопствени средства за 
нови производствени капацитети во Македонија и пошироко. 



ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО САД 267

Со тоа тој се вбројува меѓу економски најуспешните Македонци во светот. 
Иако подолго време престојува во Америка, од своето емигрирање до денес, тој е 
нераскинливо поврзан со своја Македонија.

Меѓу другите активности во новата средина во САД, господинот Атанасоски 
стана член, а подоцна и секретар (1974-1980) на една од најстарите македонски 
организации во Северна Америка, Македонската заедница во Њујорк. Органи-
зацијата ја промовираше македонската нација, нејзината историја и култура. За 
време на работата во Македонската заедница во Њујорк, тој ја обедини македон-
ската заедница преку спонзорирање на социокултурни настани, вклучувајќи и 
фолк-фестивали, симпозиуми, вечери на поезија, спортски настани и слично. А е 
особено активен во промовирањето на демократијата во Македонија.    

Имено, тој е шеф на Организацијата за заштита на македонското име, знаме, 
Устав, како и промоција на признавањето на Македонија како суверена држава 
од страна на земјите во светот. Паралелно со промовирањето на демократијата 
во Македонија, во мај 1992 година господинот Атанасоски ги фокусираше своите 
напори за финансиско помагање на Светскиот македонски конгрес (СМК). Оваа 
асоцијација е широка организација која го форсира цивилното општество и еко-
номскиот развој, ги координира и им дава техничка поддршка на невладините 
организации. 

Истата година, Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е избран за претседател на Светски-
от македонски конгрес за Северна Америка, една од највлијателните македонски 
невладини организации во светот. Неговата работа во СМК резултира со орга-
низирање хуманитарни активности за спонзорирање на истражувачки работи од 
областа на историјата во Македонија.

На 24 јуни 1994 година, за да ја назначи важноста и да создаде верба во не-
зависните медиуми, тој го кофинансира, организира и етаблира првиот светски 
македонски неделник „Македонско сонце”, кој успешно опстојува на македонскиот 
медиумски простор, кој е отворен за секој граѓанин во земјата и во светот.

Како резултат на неговата политичка кариера, на претседателските избори во 
октомври 1994 година, македонскиот бизнисмен Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски се кан-
дидираше како независен кандидат за претседател на Република Македонија. Исто 
така, и во 1999 година Атанасоски се кандидира за претседател на Македонија, со 
желба, доколку ја добие довербата на граѓаните, да ја унапреди демократијата во 
земјата, да промовира економски систем базиран на принципите на слободен па-
зар и држава во која ќе владеат законите на правниот систем. Основна агенда во 
неговата кампања беше да се забрза економскиот и социјалниот развој на Македо-
нија. За жал, од познати причини не успеа да ја реализира својата намера.

Меѓутоа, Атанасоски не ја напушти почнатата патека за доброто на македон-
скиот народ и за неговата подобра сегашност и иднина. Продолжи со своите ак-
тивности и како резултат на тоа, во текот на јануари 1996 година, поведе иниција-
тива за формирање на политичката партија Македонска алијанса.

Од 1996 година до денес, господинот Атанасоски е претседател на партијата 
Македонска алијанса. Партијата е регистрирана во Скопје, но има свои ограно-
ци речиси во сите земји во светот, во кои живеат Македонци и е во коалиција со 
ВМРО-ДПМНЕ. Промовирајќи ги своите патриотски ставови, Македонска алијанса 
стана синоним за националната борба на македонскиот народ. За таа цел, во 1998 
година Македонска алијанса ја формира Македонската национална коалиција, со 
која учествуваше на парламентарните избори.
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Македонската алијанса продолжува со својот амбициозен план за развој на маке-
донската економија, за излез од кризата и за развој на државата. За таа цел, партија-
та нуди рака за соработка со сите Македонци и малцинства во Република Македо-
нија, за во иднина сите да партиципираат во севкупниот просперитет на државата.

Во 1996 година господинот Атанасоски ја основа и стана претседател на „МАК 
АМ International Cooperation”. „МАК АМ” беше интернационална трговска ком-
панија со филијали во Флорида, САД, Скопје и Прилеп во Република Македонија. 
Основната дејност на „МАК АМ” беше увоз и извоз на производи во Македонија и 
надвор од неа. И денес тој упорно продолжува со својот амбициозен план за раз-
вој на македонската економија, за излез од кризата и за унапредување на маке-
донската држава. Човекот, кој се докажа како исклучително способен и успешен 
бизнисмен, силен родољуб, за кого родното огниште, неговиот народ и македон-
ската кауза се во преден план.

Познатиот македонски бизнисмен Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е уште поголем 
хуманист, донатор и мецена на многу важни национални и културни манифеста-
ции во Република Македонија и во прекуокеанските земји, каде живеат и работат 
многубројни Македонци, дава стручна, економска и политичка анализа за сос-
тојбите во земјава и пошироко.

Атанасоски долги години се занимава со изработка на софистицирани фле-
ксибилни метални висококвалитетни производи наменети за авионската, автомо-
билската, машинската индустрија итн., при што е добитник на многубројни високи 
меѓународни награди за успешен бизнисмен. Дел од својот капитал го инвестира 
во Прилеп и во Скопје, а успешно се занимава и со други професионални и струч-
ни ангажмани.

Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски долги години работи за Македонија, за Македонците 
и македонското прашање, обединувајќи ги македонските иселеници со спонзо-
рирање на социокултуролошки настани, вклучувајќи и фолк-фестивали, спортски 
настани и друго. Соработува со американските власти за унапредување на права-
та на Македонците во Соединетите Американски Држави. 

 Тој е собено е активен во промовирањето на демократските процеси во Ма-
кедонија. Се чини тој е преокупиран со заштитата на македонското име, знаме, 
Устав и промоција на признавањето на Македонија како суверена земја од страна 
на земјите од светот. Значајно е тоа што тој остварува блиски контакти со повеќе 
дипломати и организации во светот.

Тој навистина е прототип на Македонец кој со своето знаење, интелигенција, 
итрина и адаптибилност, успешно се снашол во туѓина. Воден од љубовта кон Ма-
кедонија и од нејзиното сонце како Александар Велики, активен е и во родната 
земја цели дваесет години во економијата, политиката, културата, медиумите и, 
воопшто, во социјално-општественото живеење и опстојување на македонскиот 
народ и Македонија.

Господинот Џорџ Атанасоски како еден од од најуспешните македонски биз-
нисмени во САД и во светот, е добитник на бројни награди, меѓу кои и на највисо-
кото американско општествено признание „Островот Елис“ „Ellis Island”.

Бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е личност за почит и пример од кој мо-
жат и треба да се огледаат и други Македонци во двете татковини, САД и Маке-
донија. Нему му припаѓа заслуженото високо место во хиерарсиската пирамида 
на луѓето кои имаат големи заслуги во иселеничката македонска сага и во гра-
дењето пријателски и бизнис мостови меѓу Република Македонија и Соединетите 
Американски Држави.
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АТАНАС БЛИЗНАКОВ 
НАЈГОЛЕМИОТ ДОНАТОР ОД ДИЈАСПОРАТА

Животот на Атанас Близнаков започнал на 15 декември 1901 година во позна-
тото револуционерно село Д’мбени, Костурско, во егејскиот дел на Македонија. 
Селото во кое се родени плејада предвоени македонски борци и интелектуалци, 
меѓу кои, Лазар Поп Трајков, Лазо Москов, Лазо Трповски, Ташко Караџа и други 
кои се бореле за афирмација на македонските идеали.

Во Илинденското востание имал само дваесет месеци кога турскиот аскер на-
влегол во селото и кога неговата мајка Доча во својата прегратка го однела во 
планината да го спаси од Турците, а неговиот татко Иван, заедно со другите мажи 
од селото, им се приклучил на востаничките чети кои се бореле за слобода на 
родната Македонија. По балканските колежи и Првата светска војна, како после-
дица на лошите економски и политички услови, голем број Македонци, особено 
од Костурско, Леринско, Битолско, Преспанско, Воденско и од другите краишта 
на поделена Македонија, побарале спас, напуштајќи ја родната земја и своите 
најблиски и заминувајќи во белиот свет.

Еден од нив бил и Атанас Близнаков, кој на 19-годишна возраст, во цутот на 
младоста, ја вкусил горчината на емигрантскиот живот. Тој во 1920 година го на-
пуштил родниот крај и тргнал во потрага за подобра иднина по белиот свет. Од 
родителскиот дом го понело сознанието дека го гони немаштијата, но го понело 
и единственото чувство дека е Македонец, дека ќе остане тоа на кој и да е дел на 
планетатаи дека, пак, ќе се врати во својата Македонија.

Новата страница од интересниот животен пат на Атанас Близнаков започна-
ла на 16 декември 1920 година, кога пристигнал во САД, во градот Медисон, во 
државата Илиноис, каде што веќе имало македонска колонија. Таму првпат се 
вработил како фабрички работник без знаење на англискиот јазик. По една и пол 
година се населил во Гери, Индијана, град што е сместен на езерото Мичиген, а кој 
во тоа време се развивал во индустриски центар. Таму, во железарницата во Гери, 
еден од големите гиганти на тие простори, работел цели 34 години, сè до денот 
кога бил пензиониран.

Иако најголемиот дел од своето постоење го минал во емиграција, Близнаков 
до крајот на својот живот остана со настаните и проблемите на Татковината. Тој не 
се покажа како обичен печалбар, туку како личност што настојуваше да навлезе 
во суштината на македонската слобода, убава и правдољубива идеја, гледајќи ги 
работите со многу сериозен пристап, со што се издигна над времето во кое живее-
ше. Во целиот свој животен пат делбата на Македонија ја сфаќаше како трагедија 
и погуба за македонското дело. Затоа со формирањето на Фондацијата „Атанас 
Близнаков”, тој беше убеден дека ќе даде скапоцен придонес за Универзитетот 
„Свети Кирил и Методиј”, за македонскиот народ и за Македонија, а во исто време 
тоа ќе претставува поттик и инспирација за идните генерации во иселеништвото 
и пошироко.

Во текот на Втората светска војна, Близнаков, заедно со други македонски па-
триоти преку МАНС (Македонско-американски народен сојуз), морално и мате-
ријално ја помагал народноослободителната борба на македонскиот народ. По 
војната бил претседател на Комитетот за помагање на изградбата на Интерната 
клиника на Медицинскиот факултет во Скопје, што бил формиран во градот Гери, 
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Индијана, Соединетите Американски Држави. Таа акција беше окончана со успех 
и денес на Клиниката во знак на признание, стои ознаката за големата помош и 
љубов на македонските иселеници кон својата земја и својот народ.

Голема беше желбата на Атанас Близнаков да ја посети Македонија, да види 
како се остварени неговите идеали. Желбата му се оствари за првпат во 1958 го-
дина, кога со сопругата Славка го посети Скопје. Си замина со надеж дека пов-
торно ќе дојде. Повторно дојде во 1968 година и учествуваше во прославата на 
Илинденските свечености.

По враќањето во Америка кај Атанас Близнаков се роди мислата и желбата 
дефинитивно да се врати во Македонија. За сето време беше опседнат со идејата 
да направи нешто со што ќе може на некој начин да и помогне на својата таткови-
на, на својот народ што толку многу го сакал. Така се роди мислата за основање 
на Фондацијата „Атанас Близнакоф” за стипендирање студенти од Универзитетот 
„Свети Кирил и Методиј” во Скопје.

Во 1976 година дефинитивно се насели во Скопје и покрена иницијатива за 
основање на фондација. Фондацијата „Атанас Близнакоф” при Универзитетот 
„Свети Кирил и Методиј” во Скопје има свој Статут по кој работи. За остварување 
на целите и задачите на Фондацијата се грижи Управен одбор чиј претседател е 
ректорот на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј” во Скопје, а потпретседател 
е авторот на овие редови како постојан член на Фондацијата.

Првите стипендии се доделени на 10 студенти, за постепено таа бројка да се 
зголеми на 50 студенти. Заклучно со учебната 2014/2015 година стипендија има-
ат добиено околу 250 студенти. Повеќето од нив, по дипломирањето, се вклучија 
во образовниот процес на Универзитетот како асистенти, доценти и вонредни и 
редовни професори.

Голема благодарност од Универзитетот „Свети Кирил и Методиј” во Скопје и од 
студентите и почит кон починатите Атанас и неговата сопруга Славка Близнакова. 
Затоа, името „Атанас Близнаков” го носи Домот за постдипломци во Скопје.

Атанас Близнаков почина на 10 јули 1998 година во Скопје, Универзитетот, на 
донаторот и големиот хуманист, му е вечно благодарен и неговото име го зазема 
почесното прво место на Спомен плочата на донатори, изработена во знак на по-
чит и благодарност кон сите кои дадоа значаен придонес во создавањето и раз-
војот на творечкиот подем на Универзитетот.

Во издание на Универзитетот, во 2000 година, излезе од печат монографијата 
Атанас Близнаков (живот и дело) на македонски јазик од авторот на овој текст. По 
тој повод, на Универзитетот се одржа свечена седница на Советот на Фондацијата 
на која зедоа учество членовите на Управниот одбор на Фондацијата - „Атанас 
Близнакоф” членовите на Управниот одбор на Фондацијата „Петар Стаматов”, 
членови на Ректорската управа, претставници од министерствата за образова-
ние и наука, за култура и надворешни работи, Матицата на иселениците од Ма-
кедонија, тогаш Агенцијата за иселеништво, Македонската православна црква, 
студенти - стипендисти и роднини и пријатели на Атанас Близнаков и Петар Ста-
матов. На оваа седница се изврши и промоција на делото Атанас Близнаков.

Во монографијата за Атанас Близнаков се прави обид да се фрли светлина 
врз неговиот животен пат, со посебна нагласка на неговата донаторска дејност. 
Трудот е компониран во пет дела, во кои секој има по повеќе глави, претставу-
вајќи хронолошка и тематска заокружена целина, иако во основа тие меѓусебно 
се надоврзуваат и се дополнуваат.
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Покрај донаторската активност Атанас Близнаков се занимавал и со публи-
цистика. Ги објавил овие трудови: Д’мбени (монографија за селото) и Спомени за 
националната, политичката и културната дејност на нашите во САД и Канада, како 
и статии и интервјуа во дневниот печат, на радиото и телевизијата.

Атанас Близнаков долги години активно соработуваше со Матицата на иселе-
ниците во Македонија, со Македонската православна црква и со други невладини 
организации.

За своето големо дело Атанас Близнаков е одликуван со Орден за заслуги за 
народ со сребрена ѕвезда, од тогашното Претседателство на СФРЈ, го добил нај-
високото републичко признание наградата „11 Октомври”, потоа Плакета на Уни-
верзитетот „Свети Кирил и Методиј” во Скопје, со Плакета на Одборот на децата 
бегалци од Егејска Македонија, како и други плакети и благодарници.

По повод 2000 години од христијанството, Министерството за иселеништво 
(сега Агенција за иселеништво), на истакнати поединци, асоцијации, клубови и до-
бротвори (дарители) и луѓе кои на најразличен начин помагале за афирмација и 
напредок на Република Македонија и македонството, воопшто, им додели меда-
ли „Свети Климент Охридски”, „Свети Јован Кукузел” и плакета „Јустинијана При-
ма”. Прв добитник на медалот „Свети Климент Охридски” беше Атанас Близнаков.

Универзитетот „Свети Кирил и Методиј” во Скопје, одбележувајќи ја 112-го-
дишнината од раѓањето на Атанас Близнаков, искажува голема благодарност 
на донаторот на Фондацијата со најголем број стипендисти на Универзитетот во 
Скопје, кои беа материјално помогнати своите студии навреме да ги завршат.

Големината на неговата заложба ја следеа и други донатори, како што се Пе-
тар Стаматов од САД и Константин Стојанов од Франција.

Атанас Близнаков со неговата сопруга Славка живееше во Скопје повеќе од 
дваесет години (1976-1998). Во тој период Близнаков публикуваше две книги. 
Првата е „Д’мбени и револуционерното минато во Костурско”, издадена од Из-
давачката куќа „Мисла” од Скопје во 1982 година, а втората е „Националната, по-
литичката и културната дејност на Македонците во САД и Канада”, што ја издаде 
„Култура” од Скопје во 1987 година.

Во второто дело „Националната, политичката и културната дејност на Маке-
донците во САД и Канада” го презентира македонското иселеништво, особено 
првата генерација доселеници во САД и Канада. 

Близнаков има објавено и поголем број текстови во информативни гласила во 
САД и во Македонија, особено во списанието „Македонија”, гласило на Матицата 
на иселениците од Македонија, во весниците „Нова Македонија”, „Вечер”, „Сту-
дентски збор” и во други гласила. 

Во монографското дело „Атанас Близнаков” се поместени голем број фотогра-
фии, факсимили на документи од асоцијациите каде што Близнаков членуваше, 
потоа писма и други материјали кои треба да придонесат за поцелосно запозна-
вање на неговата многустрана значајна личност. 

Во делото се пренесени позначајните моменти од животот на овој доблесен 
иселеник, за кого постојано ќе навираат спомени, а најмногу ќе се потсетуваат 
студентите – стипендисти на Фондацијата ,,Атанас Близнакоф”, за неговото хума-
но и патриотско дело, зашто тој останува да живее во историјата на Универзите-
тот ,,Св. Кирил и Методиј”, на македонското иселеништво, на македонскиот народ 
и на Република Македонија.
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МИШКО ВАСОВСКИ 
ТЕТОВСКИ АМЕРИКАНЕЦ 

Мишко Васовски целиот свој живот го посвети на Македонија и македонскиот 
народ и додека беше во Македонија, но и многуте години што ги мина во дијас-
пората. Тој е роден тетовец но, поголемиот дел од својот живот век векуваше во 
Детроит, како дел од една од најактивните и најбројна македонска колонија во 
Соединетите Американски Држави. Беше иницијатор Тетово да се збратими со 
Стерлинг Хајтс во 1982 година. Неговата активност ги надмина рамките на маке-
донската православна црква „Раѓање на Пресвета Богородица“ од Детроит, Сое-
динетите Американски Држави, чиј член, активист и претседател беше, речиси, 
целиот свој живот. Неговата политичка иницијатива и ангажираност го стави во 
првите редови на Комисијата за референдум за осамостојување на Република 
Македонија, којашто го спроведе референдумот во Детроит.

Мишко Васовски е роден на 21 декември 1940 година во Тетово. Тој беше роден 
и одраснат во најубавиот и најградски дел на Тетово - Горно Маало во падините на 
Шар Планина. Потекнува од честита македонска фамилија од мајка Перса и татко 
Петре. Основно образование завршил во Тетово, а потоа го испратиле во Белград 
каде завршил Поштенско средно образование, за натаму да се здобие со високо 
образование - инженер за телекомуникации во Загреб во 1965 година. 

По завршувањето на образованието се вратил во Тетово. Првото вработување 
му било во Градската пошта. На Мишко, Тетово му лежеше на срце, бидејќи 

христијанството на овие простори имало голема улога и долга традиција. По-
лог, а со тоа и Тетово, е простор на кој во седумте илјади години на овдешното 
човеково постоење е сконцентрирано исклучително богатство, но и многу малку 
откриено и истражено културно и археолошко богатство. Од обемното богатство 
на минатите епохи, од кое денеска само скромен дел им е на увид на археолозите, 
се издвојуваат и остатоците од храмовите, црквите и манастирите. Тетово се на-
оѓа во Полошко-кумановската епархија и е седиште на истоименото архијерејско 
намесништво  кое има 72 цркви, 10 манастири, 6 параклиси и еден крст. Долги 
години нејзин надлежен епархиски архијереј беше митрополит Кирил, големиот 
пријател на Мишко, а денес, надлежен е митрополитот Јосиф.

Тетово има неколку цркви, од кои Соборниот храм „Свети Кирил и Методиј“ 
претставува една врвна црковна архитектонска градба, и е еден од најубавите 
храмови, не само во полошкиот крај, туку и пошироко во Република Македонија. 
Граден е на ново место од понов период, токму за време на Илинденското воста-
ние во 1903 година.

Се чини, Тетово е најпознат по Лешочкиот манастир „Свети Атанасиј“ и храмот 
„Пресвета Богородица“, подигнат во 1326 година. Освен изгледот и историската 
вредност на храмот, тука особено внимание привлекува фреската „Страшниот 
суд“ и обликуваниот симбол со тули „Сонцето од Кутлеш“ кој се наоѓа над влезна-
та врата. Вниманието на посетителите го привлекува и старата градба на „Свети 
Атанасиј“ лоцирана над селото, како и новата манастирска црква, изградена во 
манастирскиот комплекс во дваесеттите години на минатиот век, која беше мини-
рана и разрушена за време на воениот конфликт во 2001 година, а сега обновена 
и доведена во првобитната положба. 

Мишко Васовски го напушти овој крај и стана тетовски Американец, на 2 јули 
1968 година, кога замина за Детроит. Во големата метропола се вработи во фур-
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ната кај дедо му Насто, татко на неговата сопруга Паца, со која склучиле брак уште 
во 1962 година. Уште во Тетово им се родил синот Горан, а ќерката Сања во САД.

Инаку, Америка отсекогаш била „ветената земја“ за Европејците, односно на-
родите од оваа страна на океанот, вклучувајќи ги и Македонците од етничка Ма-
кедонија. Тие се населувале на тој богат и по многу нешта карактеристичен кон-
тинент од почетокот на освојувањето до денешни дни. Процесот на до се лу вање 
непрекинато трае и, веројатно, ќе продолжи и во ид нина. Во овој долг период на 
доселување, ако Њу јорк станал центарот за Евреите и Италијанците, Лос Анџелес 
за Кинезите, Чикаго дом за многу народи и нации, тогаш Детроит е одредницата 
на Ма ке дон ците од сите делови на Македонија.

Детроит е центарот на ав то мо бил ска та индустрија и на други важни компа-
нии, затоа и станал „мека“ за Македонците. Најголем број нашинци нашле сигурна 
егзистенција токму во автомобилските компании, а одреден број, особено досе-
лениците од Тетовско отвориле фурни, ресторани, слаткарници, дуќани и средни 
индустриски капа ци те ти, во кои работат голем број доселеници од Ма ке донија и 
пошироко од Балканот.

Така, Мишко Васовски како добар зет и сопруг на Паца, напредувал со работа-
та; започнувајќи од отворањето на ресторан, на дуќан за хемиско чистење до го-
лем супермаркет. Притоа, хуманитарните манири и донаторството биле присутни 
уште со доаѓањето во новата средина. Тоа овозможило тој да биде почитуван и 
ценет Македонец во американското општество, особено во македонската право-
славна заедница, во која тој поминал поголем дел од животот.

Мишко Васовски е еден од иницијаторите за воспоставување на релации и ко-
муникации (зближување) на неговиот роден град Тетово, со Стерлинг Хајтс, пред-
градие на Детроит, што резултирало со збратимување во 1982 година. Тој беше 
вклучен во црковното живеење на Македонците уште во старата црква „Света Бо-
городица“ во Ворен. Потоа беше еден од значајните членови на Управата на црк-
вата и неколку пати беше претседател на новиот раскошен духовен храм, еден од 
најубавите на северноамериканскиот континент „Раѓање на Пресвета Богородица“.

Големата желба и потребата за формирање и изградба на црковен храм меѓу 
Македонците од Детроит се исполнила во 1975 година, кога Македонската пра-
вославна црква „Света Богородица“ беше примена во пазувите на Светиклимен-
товата црква и потпаднала под нејзина јурисдикција и кога митрополитот Кирил 
отслужил прва архијерејска литургија на македонски јазик.

До храмот се изградени големи сали и други простории што претставуваат 
убав македонски архитектонски комплекс. Местото беше осветено на 25 септем-
ври 1995 година, а црквата беше осветена на 21 септември 2002 година од погла-
варот на МПЦ архиепископот Стефан и митрополитот Кирил.

Инаку Мишко Васовски во „Света Богородица“ бил дба мандати секретар од 
1980 до 1984 година, потоа два мандати претседаел, од 1986 – 1990 година, два 
мандати кум на црквата, а бил и епархиски делегат од 2009-2011 година.

Активностите на Мишко Васовски на општестевн план, започнале уште во вре-
мето кога тој беше во првите редови на Комисијата за референдум за осамостоју-
вање на Република Македонија и којашто го спровела референдумот во Детроит. 
Во времето на воено-терористичкиот конфликт во Македонија, Мишко Васовски 
беше меѓу првите што се одзва на повикот за мобилизација и акција низ македон-
ските заедници во Соединетите Американски Држави и Канада.
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Во неговиот живот од шеесетина години во Соединетите Американски Држа-
ви, меѓу другото тој бил Мишко бил претседател на црковната управа на „Света 
Богородица“, кој има големи заслуги за отворањето на Катедрата по македонски 
јазик на Универзитетот во Ен Арбор; бил претседател на Американската маке-
донска асоцијација и член на Македонскииот американски совет; член на Советот 
на македонската заедница, на Национален центар – Детроит, член на Светски-
от македонски конгрес; потпретседател на Американско-македонската бизнис 
асоцијација; еден е од координаторите на  Фондот за помош на Македонија, По-
лог-Детроит, бил дел од организацијата на историските протести против теро-
ризмот во Македонија, во разни центри од Соединетите Американски Држави и 
Канада, бил еден од тројцата потписници на Резолуцијата  за отфрлање на така-
наречениот Рамковен договор во 2001 година, како и потписник на преписката со 
претседателот на САД, Џорџ Буш, што претходеше на признавањето под уставно-
то име на Република Македонија. 

Исто така, Мишко Васовски беше дел од Комисијата којашто ги изведе исто-
риските протести против тероризмот во Скопје на 12 септември 2001 година, како 
и дел од конвојот што ги посети селата во таканаречениот кризен регион во вре-
мето на воениот конфликт во Македонија во 2001 година.

Инженер Васовски беше активен член и на Светската медицинска организа-
ција, преку која беа испратени повеќе пратки на медицинска и техничка помош 
за македонските болници. Исто така, тој  беше дел од речиси сите активности во 
македонската заедница и вгради дел од своето битие, како во Детроит така и во 
Тетово и на Попова Шапка, каде што беше член на Одборот за изградба на мана-
стирот „Свети Наум Охридски Чудотворец“.

Меѓу другото, Мишко Васовски беше реализатор на помошта во медицинска 
опрема и потрошен материјал обезбедени преку Светската организација „Vorld 
medical rilif“, во организација на Американско-македонската асоцијација од Де-
троит и Македонската православна црква - Охридска архиепископија на 450.000 
долари за Крива Паланка, како и опрема во вредност од 400.000 долари за 
Болницата за белодробни болести во Лешок и Општата болница во Тетово.

Мишко Васовски беше член на Делегацијата на иселениците-бизнисмени во 
прекуокеанските земји за разговорите во родниот крај уште во октомври 2006 
година. Притоа, тој , меѓу другото, изјави:  „Меѓу иселениците од Македонија во 
прекуокеанските земји има подготвеност за вложување во развојот на бизнисот. 
Сепак, за да можеме поорганизирано да вложуваме мора да претходат два други 
услова: првиот услов е некој да гарантира за вложување-то дека нема да пропадне 
од некаква „виша сила“, што подразбира безбедност во земјата. Вториот услов, е 
сврзан за некогашните „девизни заштеди“, истакна тогаш, пренесувајќи го први-
от впечаток Васовски, во својство на претседател на Американско-македонската 
асоцијација со седиште во Детроит. 

Мишко Васовски се бореше за одбрана на македонското име и идентитет, во 
името на македонскиот народ, граѓаните на Република Македонија и македон-
ската дијаспора. Тој постојано упатуваше апели за помирување, обединување и 
единство на Македонците каде и да се, во борбата за македонската кауза, во име 
на демократијата, човековите права и вредности што не можат да им се оспорат 
на сите слободни луѓе на Земјината топка. 

Мишко Васовски почина на 20 април 2014 година во Детроит, каде се наоѓа 
неговиот вечен дом. 
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АЛЕКСО ГРЕЖЛОВ (ТРАЈКОВ) 
И НЕГОВАТА ПЕЧАЛБАРСКА СУДБИНА

Печалбарската сторија за доблесниот иселеник Алексо Грежлов од Љубојно, 
Преспа е само дел од големата македонска печалбарска сага. Таа е тесно поврза-
на со историскиот и општествениот развој на Македонија и македонскиот народ 
во целина. Во таквите услови, особено судбината на печалбарските краишта била 
сурова и оставила последици и лузни врз животот на печалбарите.

Таквата судбина беше сурова и за Алексо Грежлов (Алек Трајков, како што 
беше регистриран пред американските власти, а кој беше дедо по мајка на ав-
торот на овој текст). Тој беше  честит и доблесен Македонец со педесет годишно 
државјанство од САД, но по род, од Љубојно, од питомиот крај до Преспанското 
Езерото. Алексо беше најмалиот меѓу браќата Ефтим, Петре, Крстин и сестрата 
Цвета, чии родители му беа таткото Ристо и мајката Дафина Грежлови. 

Брат му Ефтим Грежлов наречен Грежо бил јак како грежовите на дрвата, и 
затоа селаните му го дале прекарот, „греж”, што значи маж кој бил јак, силен, тврд 
како орев, маж како пастув, маж нескротлив и здрав како греж. Ефтим бил најстар 
во фамилијата и бил женет со Митра Паспалова, со која во бракот имаа три сина и 
тоа: Јоше, Лазор и Ефтим. Вториот брат Петре во бракот со Јана имаа четири сина 
и тоа: Цветко, Спиро, Славе и Ристо и ќерката Слобода, потоа третиот брат Крстин 
со Јордана ги имаа ќерката Цвета и и синот Павле. Сестраму Цвета била мажена 
за Васил Џајков со кого имаа три сина: Јосиф, Глигур и Стефо, како и три ќерки 
Ристосија, Спаса и Зорка.  Алексо Грежлов, пак, со неговата сопруга Ката, имаа пет 
ќерки и тоа: Сандра, Менка Спаса, Велика и синот Васил.

Денес од корените од фамилијата на Ристо и Дафина Грежлови има големо 
поколение, познати, признати и горди Македонци, меѓу кои,   голем број живеат 
во многу места во Република Македонија, во САД и во Канада.

Карактеристично за тоа време било тоа што Македонците, особено во рурал-
ните средини семејното живеење го организирале во поголеми заедници, одне-
сувајќи се со голема почит кон родителите и постарите членови во заедницата. И 
во семејството на Грежлови, дедото Ристо бил почитуван како глава на семејство-
то, а потоа таквиот обичај се пренесувал на наредните  генерации. Таков бил ма-
кедонскиот, а и балканскиот начин на организирано семејно живеење.

Инаку Алексо Грежлов беше човекот кој го сакаше семејството, својот народ, 
својата татковина Македонија. Тој беше многу праведен, искрен, честит и чове-
кољубив, како и сопруг, родител и старател кој многу беше поврзан и почитуван 
од  својата фамилија, од соседите од соселаните од печалбарите, од сите луѓе 
кои го познаваа.Алексо беше многу мирен, пријатен и шегаџија, човек кој во жи-
вотот со никој не се карал. Тој беше голем домаќин, добар печалбар и почитуван  
најблиските и од околината. 

Што се однесува, пак, на родното место на Алексо Р. Грежлов – Љубојно, тоа 
се наоѓа во пазувите на Баба Планина, недалеку од Преспанското Езеро, на ма-
кедонска земја, а само неколку километри северно од границата. Тоа е типично 
македонско, преспанско, печалбарско место од кое, како и од голем број села под 
Пелистер и од кај Преспанското Езеро, многумина заминале од своите родни де-
довски огништа и се задомиле на сите континенти во светот.  
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Затоа со право се вели дека родното место на Алексо Грежлов е најпривлеч-
но, највесело и најпосетено на Илинден, најголемиот празник од сите празници 
во Македонија. Љубојно е центар за илинденските празнувања во Преспа. Тогаш, 
сите патишта водат кон Долна Преспа, кон Љубојно, каде се собираат голем број 
иселеници, преспанци што живеат низ Македонија и други балкански земји, гости 
и иселеници од другите села, туристи и повратници од етничка Преспа.  

Љубојно е едно од најголемите печалбарски места во Преспа. Како и многу 
македонски села и Љубојно е од збиен тип, со тесни калдрмисани улици, со стари 
македонски куќи, изѕидани со камен и на кои се впечатливи пространите балкони, 
како и дворови заградени со авлии што се резултат на пограничната местополож-
ба. Тоа е село со долга и бурна историја. Сведоци на таа македонска историја се 
нивните стари куќи, кои ја чуваат вистината за Љубојно, на љубанчани и за целиот 
македонски народ.       

Печалбарството за Љубојно, а и за цела Преспа е и среќа и судбина. Тоа е река 
што не сопира и процес кој продолжува со векови. А судбината била сурова и, 
меѓу другите го однела на печалба и Алексо Грежлов, кој во тој период бил млад 
црномурест со дамки и благ израз на лицето и со среден раст. Како четврто маш-
ко дете во семејството на Ристо Грежлов, во споредба со другите браќа кои биле 
најсилни мажи во Љубојно, тој бил физички послаб, но многу вреден и послушен, 
бил скромен, трудољубив и писмен. Но, се чини, најважно од сè е тоа, што тој бил 
честит граѓанин, пријатен соговорник, гостопримлив, со американски манири и 
навики, а, сепак, вљубеник во сè што е македонско.          

Еден пролетен ден во 1924 година, како и на неговите браќа и многумина од 
тој печалбарски крај, му ја подготвиле торбата со понови алишта, му тутнале не-
која пара во џебот, му го покажале патот преку граница и го турнале во белиот 
свет да ја бара среќата, како што водата во реката го бара својот тек, го пратиле 
на печалба  сам да  се снаоѓа во далечната „ветена земја” - Америка.       

На новиот континент, заедно со уште поголема група патувале со брод од 
Франција до Америка. Прво пристигнале во Њујорк на островот Елис, а оттаму 
заминале за Детроит, каде што веќе живееле и работеле голем број Преспанци и 
други Македонци. Во тоа време, всушност, Детроит била последната дестинација 
на најголемиот број печалбари од Македонија, кои живееле во групи според ме-
стото од каде пристигнале и работеле на железницата, на тунелот меѓу Детроит и 
Виндзор или по фабриките. 

На печалба во Соединетите Американски Држави на Алексо Грежлов не му било 
лесно. Тој бил одделен од семејството, далеку од родната земја, во нова средина 
и со непознавање на англискиот јазик, затоа животот му бил со многу предизвици. 
Меѓутоа, со трудољубивост, тешката физичка работа и домаќинско штедење нека-
ко се снаоѓал и, како и голем број печалбари, одел и се враќал во родното место со 
многу заштедени пари. Работел со поголема група од Преспа, добро заработувал, 
но најважно било, што бил домаќин и ги чувал заработените пари.

Првото враќање на Алексо во родниот крај донело неизмерна радост во се-
мејството, па и во селото. Сите се радувале. За многумина радоста преминала во 
плач, искажувајќи ја тагата што со години се собирала. Дошол ред и неговата со-
пруга, Ката, срамежливо да го гушне својот домаќин, како бродоломничко парче 
штица која нуди надеж за постоење. По кратка пауза, некој почнал да пее. Преку 
песната се изразувало задоволството и радоста што тој, пак, е меѓу своите, што 
дошол од печалба жив и здрав, донел добри вести за семејствата.
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Инаку, Алексо Грежлов се оженил за Ката Грпчева, една од најубавите и строј-
ни чупи од езерското село Наколец во 1919 година. По две години заедничко се-
мејно живеење на брачната двојка Алексо и Ката им се родила ќерката Сандра 
(1921 – 1998), мајката на авторот на овој текст, која како прво дете претставувала 
неизмерна радост на родителите и пошироко. Потоа им се родиле уште пет деца, 
четири девојчиња и едно момче.

Разделбата, како и секоја разделба, била тажна и тегобна за сите присутни. 
Сите плачеле, како и оној ден кога Алексо се вратил од печалба, но, овој пат, во 
плачот немало радост, туку само тага. Тој повторно заминал на печалба. Не бил 
ниту прв, ниту последен печалбар од крајот крај Езерото кој безброј пати длабо-
ко ги чувствувал средбите и разделбите. Тоа повторно одење на печалба за него 
било едно од десетте заминувања и враќања во родниот крај. Сите негови зами-
нувања биле исполнети со горчина, но во исто време и со радост и среќа. Тука 
се измешала носталгијата, среќата, парите и тагата за да може судбината да си 
поигра со него  како и со голем број Македонци   по белиот свет. 

Секое враќање во татковината за него претставувало ново доживување и 
среќа, особено враќањата по Втората светска војна кога неговото семејство било 
многу поголемо и имало среќен и среден живот. Меѓутоа, последното враќање 
за Алексо Грежлов во 1959 година било исполнето со особена радост и задовол-
ство, кое значело и збогување со неговата втора татковина - Америка и печалбар-
ството. Како американски пензионер, со висока заработена пензија пет години го 
уживаше убавиот живот со семејството во својата родна земја. Почина во својата 
татковина Македонија во 1964 година, за што имаше оставено аманет да биде 
погребан во родното место, во Љубојно.

Алексо Грежлов го помина својот најубав дел од животот во Детроит, во Хе-
мтремик. Тоа беше еден долг период, за кој со задоволство се сеќаваше и за кој 
честопати раскажуваше за згодите и незгодите. Тоа беше период кога спечали 
доволно пари, направи убави куќи и купи доста земја во селото, го зголеми се-
мејството, се порадува неколку години како американски пензионер и на крајот 
виде, дека животот му помина во заминувања, враќања, средби и разделби – во 
печалбарството. 

И неговата сопруга Ката која беше родена во 1900 година во Наколец на бре-
гот на Преспанското Езеро, отиде во Америка во 1963 година, да ги види патишта-
та и да ја почувствува и среќата и тагата на својот сопруг и да го види својот брат 
Иван, кој ги остави коските во Америка. Баба Ката, која авторот на овој текст ја 
викаше мајко и по која го доби прекарот Катин, беше со убави црти на лицето, 
висока, претставителна, природно надарена и благородна. Животот ја натера да 
ги врши и машките и женските работи во семејството, да се грижи и во добро и во 
зло, да ги воспита децата и да им го покаже правиот пат во животот. Таа почина за 
време патувањето од Америка за Македонија, во Битола во 1964 година, за потоа 
да биде пренесена во Љубојно, каде и се наоѓа нејзиниот вечен дом.

Затоа и сега гробовите на Алексо и Ката Грежлови во Љубојно останаа неми 
сведоци за минатото, а за иднината надгробните стихови вечно ќе потсетуваат на 
животот и судбината на нивниот печалбарски живот. Така, таму на гробната плоча 
на Алексо и Ката се напишани стиховите на нивниот син Васил Грежлов:: „Аме-
рика беше твојот завет, животот тој суров меч тебе таму те прати, но родината, 
пак, те врати за навек”, а до него на плочата на Ката пишува:„Мајко, пламенот од 
шесте искри што го вивна ти, го остави да гори, да тлее и вечно на тебе да мисли”.
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ЈОСИФ ГРЕЖЛОВСКИ - ГАНДЕТО 
ПИСАТЕЛ ОД ФЛОРИДА

Јосиф Грежловски-Гандето е македонски интелектуалец кој свил звое гнездо 
во Јужна Флорида. Меѓутоа, Љубојно, Преспа и Македонија оставиле силни траги 
во неговиот живот и творештво. 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 дијаспората. Тој 
е вљубеник во љубанскиот говор, а најомилена дисциплина му е античката исто-
рија, особено македонските кралеви Филип и Александар Македонски.

Јосиф Гандето, како што е познат во Љубојно потекнува од старото македон-
ско семејство Грежловци и е втор братучед на авторот на овие редови. Имено, 
неговиот дедо по татко - Петре и Алексо - дедото по мајка на авторот на ова 
дело, кој до завршувањето на Средното техничко училиште го носеше презимето 
Грежловски, за потоа на факултет да го промени во Николовски, а сега Славе Ка-
тин, беа родени браќа, кои имаа слична печалбарска судбина, како и голем број 
Преспанци од етничка Македонија

Овој дел од Македонија не случајно често го  нарекуваат македонска ΄Кали-
форнија΄, бидејќи таа голема Преспанска Рамнина е полна со плантажи од јабол-
ка. Долна Преспа во која припаѓа и Љубојно е вистински резерват на илјадници 
птици, риби животни и голем број растенија. Богатата флора и фауна го прават 
уште попривлечен овој крај. Преспа  е единственото место во светот каде што 
живеат толку многу пеликани на едно место. 

Спектарот на боите што се пренесува преку питомите води на Преспанското 
Езеро е раскошен во секој временски период, што е резултат на мошне благата 
клима, со минимална влажност. Затоа со право се вели дека Преспа е еден вид рај 
на Земјата, место за живеење и рекреација.

  Исто така, значајно за Љубојно е постигнувањето на спортски план. Љубојно 
беше единствена селска населба во Македонија која имаше одбојкарски клуб, а 
кој се натпреваруваше во Првата македонска одбојкарска лига. Одбојкарскиот 
клуб Љубојно, се натпреваруваше заедно со елитните екипи,  Вардар, од Скопје, 
потоа екипите од Титов Велес, Струмица, Тетово, Битола и други градови во Репу-
блика Македонија. 

Иако екипата беше од мало место, во споредба со градовите ширум Маке-
донија, сепак, во Љубојно одбојката имаше големи традиции, а особено имаше 
талентирани одбојкари кои го освоија третото место во Македонија. Меѓу тие 
бројни одбојкари коишто постигнаа големи и за почит резултати и еден од најта-
лентираните беше токму Јосиф Грежловски-Гандето.

Според биографските податоци, Јосиф Гандето е роден во Љубојно во 1945 
година. Осумгодишно образование завршил во ОУ „Димитар Влахов“ во Љубојно, 
средно образование во Битола, а две години, во периодот од 1964 до 1966 годи-
на  студирал на Природно-математичкиот факултет во Скопје, отсек - Биологија. 
Меѓутоа, во 1967 година заминал за Детроит во Соединетите Американски Држа-
ви, каде живее до денес. Во Детроит ги продолжил своите студии и дипломирал 
на државниот универзитет Веин (Wayne), отсек - Биологија. На истиот универзи-
тет завршил и постдипломски студии и се стекнал со титулата Мастер за образо-
вание (Master of Education). 
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По завршувањето на студиите се вработил како професор во Средното като-
личко училиште „Нотер Дам“ (Notre Dame), во местото Харпер Вудс, во Мичиген 
во периодот од 1972 до 1975 година. Потоа заминал за Флорида и продолжил да 
ја специјализира својата струка завршувајќи специјален степен на Универзитетот 
во Форт Лодердеил Specialist Degree на Nova-South-Easter University во Fourth 
Lauderdale. Потоа, продолжил да работи како професор во средно училиште во 
Мајами, Флорида, сè до неговото пензионирање.

Инаку, бројот на литературните дејци од Љубојно кои објавиле свои дела, исто 
така, е голем, меѓу нив познати се следните љубанци: Богоја Ничевски, Наум Ма-
нивиловски-Преспански, Методија Фотев, Стојан Лембо, Славе Николовски-Ка-
тин, Јосиф Грежловски-Гандето, Константин Дораковски, Бошко Рајчовски-Пе-
листерски, Цвета Карапашовска-Толовска, Спасе Јовковски, Љуба Димовска, 
Лилјана Оливеро, Жаклина Петревска-Робертс, Бранко Ристовски, Слободан Рај-
човски и други.

Во последните десетина години, се чини еден од врвните автори од Преспа, 
а и од македонската дијаспора кој пишува на англиски и на македонски јазик е, 
секако, Јосиф Грежловски-Гандето. Првото негово дело во англискиот опус му е 
„Разликите меѓу античките Македонци и античките Грци (Елини)“ (The Differences 
between the ancient Macedonians and ancient Greeks (Hellens) објавено на англис-
ки јазик во 2002 година. Потоа, 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). 

Во 2003 година, на македонски јазик, пак, ја објави збирката песни „Муабети“), 
романот „Виделото на Спаса“(2004), поемата „Ко јагне“(2005), а романите „Са-
раф“(2009) и „Гробот на Росамарина“ ги објави во 2012 година.

Се чини Јосиф Грежловски-Гандето го постигна својот успех со романот „Ви-
делото на Спаса“, кој во 2006 година на конкурсот за наградата беше избран за 
„Роман на годината“ од редакцијата на „Утрински весник“. Во продолжение е по-
местен извадок од романот „Виделото на Спаса“:

„Од подотворената врата на „рест руум“, така го викаше Барбара, свиреше 
едно загушливо брмчење на пиштолот за сушење коса, а од отворената врата на 
спалната цепеше една мелодија на зарипнат пејач со гитара. 

Во пресечкани, кратки наливи ќе зафучеше необичен мирис на шампон за 
коса, а со отворањето на вратите ќе допреше и еден чист убав мирис на сапун. 

Алексо, исто како кучињата во ладните есенски денови, кога ветрот ќе носе-
ше сем-секакви турлии од насобрани мириси од шумата и полето, ги одбираа тие 
молекуларни надрази со муцката свртена кон ветрот, тој со главата поткрената ја 
отсебетуваше мешаната понуда што целосно ја имаше завиено куќата на Барба-
ра. Пиштолот со таа загушлива рапава мелодија молкна и вратата од реструмот 
се отвори, за да го нагласат влегување во кујната стапалките од Дорти што го 
крцкаа душемето. 

Еден убав, веројатно, скап мирис, што Алексо не го имаше сретнато досега, се 
рашири низ затоплената куќа во која парното топлење си јачеше под железните 
решетки како хармоника. Тргна неколку зафати со носот а мислите го удрија на 
еден пресен планински здравец што често растеше под сенките на буките близу 
до поточињата или реките низ кои ќе течеше, една како мраз, ладна и чиста ко 
солза планинска вода.
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 „Ах, Секидер ти е ко некој рај; буките тоарени со мов ќе беа распрострени над 
реката, а водата црно-сино-зелена ќе се виткаше околу камењата на кои ќе беше 
нафатена зелена лизгава трева, ќе се вртеше околу бучалата за да во еден мо-
мент, како да се потсетила каде треба да оди, ќе се спуштеше кон другото бучало 
со еден исти забрзан пад под наведените ветки од дрвјата. 

Паприте, пак, ќе се витлаеја над брановите на брегот, и ќе се киснеа во водата 
со врвот од долгите завиткани листови како корито. Тука, освен мекото и кротко 
жуборење на водата, се друго беше затаено под тежината на свежата и бујна при-
родна вегетација на шумата што го затвораше хоризонтот. До стените покрај ре-
ката секогаш имаше порасната трева со долги ластарести сламки на чии врвои ќе 
беа обесени џуфлести класје што како француски баретки лесно беа подсвиткани 
кон зраците на сонцето што се провираа низ плетот од грмушките. 

„Ах, колку беше убаво во планината“, си мислеше Алексо а пред себеси го гле-
даше своето старо овчарско куче како се шета над трлото во Колибите. 

Мислите го префрлија кон тие есенски приквечерини кога неговиот дедо Са-
раф беше убиен од арамиите. „Дете бев, можи да бев некаде шест до седум годи-
ни“, си мислеше тој. И како да пуљи пред него кога тој, арамијата го застана него и 
Костадина кога се вратваа од трлото°.

„Алекс, еј Алекс“, викаше Барбара од вратата над скалите. 
Алексо се спреми набрзина и се качи горе по скалите. Во кујната на масата 

седната пиеше кафе ќерка и на Барбара Дорти, а, пак, Барбара уште приготвува-
ше некои нејзини верзии на јајца со пржена сланина. Таа постојано во неделите 
правеше јајца и тенко исечени луштенки од сланина што таа ги викаше „бејкон 
енд егз“. Во пајнцата пред Дорти имаше и пржено лепче намачкано со путер.

Во продолжение ќе поместиме извадок од романот „Волците од Траперс 
Блаф“, кој е напишан на англискли јазик:

„Колет го посетуваше универзитетот Аубурн во Алабама, но поради финан-
сиски причини, така ѝ објасни таа на Кетрин, беше принудена да се врати во Брис-
тол кај својата баба. Родителите ѝ биле разведени и таа немала блиски контакти 
ни со едниот ни со другиот родител. Беше ненаметлива и скромна во своите из-
лагања. Не се впушташе во подлабоки разговори, па дури и обичните прашања за 
нејзиното минато остануваа учтиво заобиколени.

Се добиваше впечаток дека Колет сакаше да го остави минатото зад себе и 
дека не се чувствуваше комотно за да разговара околу тоа. Кетрин ја одобрува-
ше нејзината постапка и настојуваше во секој даден момент да премине на друга 
тема. „Кога таа ќе посака да се отвори, јас ќе бидам спремна за разговор“, си рече 
таа. „Засега, ќе оставам сè на нејзината волја“. Свесна од прочитаниот курс на ак-
циите, Кетрин го почитуваше нејзиниот простор.

Професионалниот однос на Колет ѝ одговараше иако, на моменти, чувству-
ваше потреба да го елиминира тој пластично креиран ѕид и да воспостави еден 
попријатен, близок контакт со неа“.

Денес Јосиф Грежловски – Гандето живее во еден прекрасен македонски дом 
на јужниот дел на Флорида, во Соединетите Американски Држави. Таму тој интен-
зивно се занимава со неговото литературно творештво,  но во исто време мисли и  
пишува за неговата родна Македонија.
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АНТОН ДИМИТРОВ 
ДОБЛЕСНИОТ ИСЕЛЕНИК  ОД ГЕВГЕЛИЈА

Се смета дека првите печалбари од гевгелискиот крај кои „со торба на рамо” 
тргнале по светот со цел да стасаат во „ветената земја”- Америка, се појавиле 
токму по немирните воени времиња кога кај нив се почувствувала поголема па-
триотска настроеност. Имено, масовното бегање било последица на тоа што во 
тој период овој крај бил под бугарска окупација, период кога Македонците ги на-
пуштале родните огништа со цел да ја избегнат принудната воена регрутација.

Според „Македонски алманах”, публикација на весникот „Македонска трибу-
на”, од Индијанаполис, 1940 година, еден од првите печалбари бил Никола Боч-
варов, роден во Гевгелија, а кој во 1912 година емигрирал во САД. Тој бил еден од 
искрените македонски родољуби кои живееле во местото Албани, во државата 
Њујорк. Се занимавал со трговија; поседувал бакалница во Албани и одржувал 
деловни врски исклучително со Американци. Како и голем број Македонци во тоа 
време, така и Никола членувал во Македонската патриотска организација (МПО) 
„Аргир Манасиев” од Њујорк. Инаку, овој огранок на МПО што го носел името на 
бележитиот македонски војвода, бил формиран на 30 јануари 1938 година. Пого-
лемиот број членови на колонијата во Албани биле од гевгелискиот крај.

Се претпоставува дека и Антон Димитров дошол во Соединетите Американски 
Држави заедно со други доселеници од неговиот крај. Во периодот меѓу двете 
светски војни, веројатно, тој имал блиски контакти со своите сограѓани кои жи-
вееле на подрачјето на градот Њујорк и, како и другите гевгеличани, на одреден 
начин бил вклучен во Македонската патриотска организација (МПО) „Аргир Ма-
насиев” во Њујорк.

Во врска со членувањето и активностите на Македонците во САД и Канада 
треба да се истакне дека и покрај тоа што живееле далеку од Балканот, сепак, 
тие ги доживувале истите процеси што ги доживувало македонското национално 
движење во Македонија.

Во периодот меѓу двете светски војни кај македонските иселеници се чувству-
вала забележителна раздвиженост и активност на национален план. Како резултат 
на тоа, на 30 септември 1922 година во Форт Вејн, во државата Индијана, бил сви-
кал конститутивен конгрес на македонските доселеници во САД и Канада, на кој 
била основана новата организација под името Сојуз на македонските патриотски 
организации во САД и Канада, што потоа станала попозната по кратенката МПО.

За иселеничкиот пат на донаторот Антон Димитров има многу малку податоци, 
можеби затоа што уште од раното детство го напуштил својот роден крај и зами-
нал по белиот свет. Се претпоставува и се верува дека уште како голобрадо мом-
че ја напуштил Гевгелија и заедно со други познати и непознати печалбари тргнал 
по светот уште пред завршувањето на Првата светска војна и стасал засекогаш на 
американскиот континент.

При истражувањето на идентитетот на овој донатор и поранешен сограѓанин 
на Гевгелија се ангажираше и југословенското дипломатско претставништво во 
Њујорк, Извршниот совет на Собранието на Општина Гевгелија и екипа на Ра-
дио-телевизија Скопје, но без успех. За жал, не е пронајден ниту неговиот гроб во 
САД, ниту некои поважни детали за неговиот живот, активности и работа. Дури и 
најстарите во Гевгелија тешко го идентификуваа.
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Новинарот Кире Јанашлиев, во текстот под наслов „Исполнет завет на печал-
барот”, објавен во „Нова Македонија”, на 14 април 1985 година, вели:

„За жал, името на Антон Димитров не постои ниту во книгата на родените во 
гевгелиската општина. Меѓутоа, според кажувањата на старата жителка на Гевге-
лија - Марија Попова, се дознава дека Антон Димитров бил шура на Тано Кочов од 
Гевгелија, а имал и една сестра по име Катерина. Таа, исто така, вели дека тој бил 
бистро момче и ја сакал книгата, но немаштијата го натерала да замине на печал-
ба заедно со други момчиња од гевгелискиот крај. Во Гевгелија сега нема никој од 
неговите поблиски роднини, ниту, пак, деца или роднина во Америка.

Меѓу постарите гевгеличани и од поодамна вратени печалбари полека бледат 
сеќавањата за Антон Димитров. Останува впечатлив само неговиот тежок печал-
барски живот и постојаната желба да се врати во родниот крај, сè до последниот 
момент од животот кога во прекуокеанскиот Њујорк оставил печалбарски завет: 
дел од своето со пот спечалено богатство да му го додели на својот роден град 
Гевгелија”, пишува Јанашлиев.

Според тестаментот на Антон Димитров сочинет во Њујорк, на англиски јазик, 
тој починал на 10 декември 1975 година. До својата смрт живеел во Њујорк, на 
308 Вест, улица 103, а тестаментот го направил на 5 јануари 1970 година. Според 
текстот во тестаментот, тој го ставил својот потпис и го објавил и изјавил своето 
последно завештание, а ги отповикал сите претходни направени завештанија.

Во тестаментот се вели дека им одобрува, односно им наредува, на изврши-
телите д-р Живко Ангелушев, познат македонски иселеник кој уживаше висок 
авторитет меѓу Македонците во САД и кој беше еден од организаторите и претсе-
дател на Одборот за изградба на болница во Скопје, и на господинот Борис Панов 
и дека од нив не се бара да дадат никаква гаранција или друго покритие за пожр-
твуваното извршување на нивните должности, било тоа да е од државата Њујорк 
или од друго место, да ги платат неговите долгови и погребните трошоци што е 
можно побрзо. Другиот негов неподвижен, личен и мешовит имот што го стекнал 
и поседува или има право на него, или му е доделен со тестамент, вклучително 
и секоја непозната оставина, ја дава, ја завештува и ја остава во наследство на 
градот Гевгелија, а им дава инструкции на своите извршители ова наследство да 
го предадат на главното Извршно тело на градот Гевгелија. Во тестаментот вели 
дека наследството мора да се користи само за образовни цели, како што е изград-
ба и подобрување на училишта и библиотеки. 

Исто така, во документот се вели дека Антон Димитров го разделува својот 
имот на гореспоменатиот начин бидејќи е роден во Гевгелија кога можностите за 
школување во неговата младост биле навистина многу мали. Затоа, има желба 
сегашната младина на неговиот роден град да има подобри можности за школу-
вање отколку што ги имал тој. Понатаму, вели дека тој е убеден дека Извршното 
тело на градот Гевгелија ќе знае како најдобро да го искористи споменатото на-
следство со цел да му се исполни неговата желба.

Инаку, според преводот на Досието бр. 5999/1975, Њујорк, Суд на оставина, од 
19.Х.1983 година, целокупната вредност на имотот според тестаментот што Антон 
Димитров го оставил изнесувала 154.068,92 американски долари. Од вкупната 
вредност на имотот исплатени се сите лични, судски и други трошоци, како и ад-
вокатскиот хонорар, а на сметка на Собранието на Општината Гевгелија пристиг-
на сума од 119.205 американски долари.
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За време на судскиот спор имаше голем број преписки, тешкотии и проблеми. 
Сепак, на крајот сумата од 119.205 американски долари пристигна во неговиот 
роден град Гевгелија. Така, печалбарскиот труд на иселеникот Антон Димитров 
се вгради во новото Основно училиште „Владо Кантарџиев”. Училиштето го носи 
името на Владо Кантарџиев, кој како момче загина во Народноослободителната 
борба за слобода и подобра иднина на својот народ и својата земја.

По повод хуманиот гест на овој иселеник и донатор, на 22 јуни 1985 година, во 
Матицата на иселениците од Македонија се одржа пригодна свеченост, на која 
посмртно му беше изразена благодарност на сонародникот Антон Димитров. На 
свеченоста  присуствуваа тогашниот претседател  на  Матицата  Боге  Сотиров-
ски, претседателот на Собранието на Општина Гевгелија Ангел Ангелов, митро-
политот американско-канадски господин Кирил, познатиот Македонец и патриот 
Атанас Близнаков, повратник од САД и основач на истоимената фондација за сти-
пендирање студенти, како и голем број претставници на културни институции од 
Републиката Македонија.

Во своето обраќање кон присутните гости на свеченоста, претседателот на 
Собранието на Општина Гевгелија, Ангел Ангелов, меѓу другото, рече:

„Нашиот сограѓанин и Македонец Антон Димитров, покрај сите патила и стра-
дања што ги доживеа во метежот на светските војни, на крајот од својот живот, 
давајќи си сметка пред себеси за својот живот и животен пат, реши целокупниот 
свој имот, пари и други вредносни добра да ги подари за добротворни цели на 
својот роден град Гевгелија. Чувствувајќи се длабоко во себе Македонец, кога 
активностите го губат значењето, тогаш душата на иселеникот бара пристан во 
мислата кон родна земја, но и со дело, барем на крајот од животот да докаже дека 
целиот свој век бил неразделен од неа”.

Во таа пригода, претседателот Ангелов го замоли тогашниот митрополит аме-
риканско- канадски господин Кирил во своите црковни богослужби во прекуоке-
анските земји да го споменува името на Антон Димитров, а во чест на донаторот 
во Македонската православна црква „Свети Спас” во Гевгелија се одржа помен за 
покој на неговиот дух.

Денес, во ова училиште, во кое се школуваат повеќе од 1.000 ученици од прво 
до осмо одделение, на централното место во непосредна близина на бистата на 
Владо Кантарџиев, стои спомен - плоча со името на донаторот Антон Димитров 
на која е изразена благодарноста на учениците и граѓаните од Гевгелија кон него-
вото хумано и патриотско дело. На плочата пишува:

„Нашиот сограѓанин Антон Димитров, кој живееше и почина во градот Њујорк, 
сеќавајќи се со љубов и почит кон својот роден град Гевгелија, подари парични 
средства со што даде значаен прилог во изградбата на ова училиште. Граѓаните и 
учениците од Гевгелија на овој начин му изразуваат вечна благодарност”.

Во Осумгодишното училиште „Владо Кантарџиев” од Гевгелија, чија изградба 
е помогната со средствата на печалбарот и донатор Антон Димитров, се обезбе-
дени сите потребни услови за вршење на образовните и воспитните процеси за 
најмладите. Токму онака како што сакаше, како што запиша во својот тестамент 
донаторот Антон Димитров, чиј гест пленува, обврзува и поттикнува. 

Затоа, неговиот роден град Гевгелија и младите генерации ќе му бидат благо-
дарни и вечно ќе се сеќаваат на доблесниот патриот Антон Димитров, кој засеко-
гаш ја задржа татковината во своето срце и остави траен спомен кој ќе свети и ќе 
ги потсетува гевгеличани на неговата љубов кон родното место во Македонија.
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Д-Р МАЈК ЗАФИРОВСКИ 
НАУЧНИК И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА „МАКЕДОНИЈА 2025“

Организацијата „Македонија 2025“ е основана во 2007 година во Краун Поинт, 
Индијана, а канцеларијата во Скопје е отворена во 2011 година. Оваа организа-
ција има за цел да го поттикнува економскиот развој и привлекувањето на стран-
ските инвеститори во Македонија, а целта на нејзината мисија е Македонија во 
2025 година да биде многу блиску до развиените земји во Европа. 

Во Бордот на директори на „Македонија 2025“ се: Робер Арсо, претседавач(-
чермен) на Бордот, Вера Арсоф заменик претседавач(чермен), како и кооснова-
чите Мајк Зафировски, Џон И. Битов и Митре Кутановски. Во Одборот членуваат 
уште: Зоран Мартиновски, Живко Мукаетов, Крис Павловски, Игор Поповски, Пи-
тер Симеон, Џим Никополус, Роберт Стевановски и д-р Невенка Димитрова.

Овој пат ќе се задржиме на името и делото на Мајк Зафировски кој е еден 
од основачите   на  „Македонија 2025“. Тој   е познат светски бизнисмен, роден 
во Скопје во 1954 година.  Високото образование го стекнал на Универзитетот 
„Единбург“ во Пенсилванија каде и докторирал. Кариерата ја започнал во амери-
канската компанија „Џенерал Електрик“. Извршувал високи менаџерски функции 
во повеќе големи светски компании како „Боинг“, „Моторола“, „Нортел“, а едно 
време бил советник на американскиот претседател Џорџ Буш за безбедност во 
телекомуникациите и технологијата. Сега е висок советник во „Блекстоун Груп“.

Мајк Зафировски е претседател и главен извршен директор на „Нортел“, свет-
ски лидер во иновативни комуникации и услуги што овозможуваат трансфор-
мација на бизнисот во светот. Откако се вработил во „Нортел“, во ноември 2005 
година до денес, Зафировски ја продлабочил светската бизнис-експертиза со во-
ведување одржливи бизнис-подобрувања што ја изградија иновативната сила на 
компанијата преку нови технологии кои носат единствени нивоа на персонализа-
ција, сигурност и мобилност во комуникациите.

Пред сегашната позиција во „Нортел“, тој беше претседател и главен операти-
вен директор на „Моторола“, од јули 2002 до февруари 2005 година, каде беше 
клучен играч водејќи до повторното појавување на компанијата на полето на ино-
вациите, пораст на акциите и значителна профитабилност на сите шест бизниси. 
Зафировски влезе во „Моторола“ во јуни 2000 година, да го води бизнисот со 
мобилни апарати, кој за време на неговото раководење ја врати профитабилнос-
та и го зголеми пазарниот дел преку воведување на нови постојни производи и 
кампањата за Мото брендирање.

Пред неговата раководна улога во „Моторола“, Зафировски 25 години поми-
нал во „Џенерал Електрик“, вклучувајќи 13 години како претседател и главен из-
вршен директор на пет бизниси во индустриските, финансиските услуги и осигу-
рителни бизниси. Пред тоа, тој имаше бројни главни позиции во финансискиот, 
ревизорскиот, маркетиншкиот и стратешкиот/бизнис развој на разновидните 
бизниси на „Џенерал Електрик“.

Зафировски дипломирал математика на Универзитетот „Единбург“ во Пенсил-
ванија каде бил капитен на фудбалскиот и пливачкиот тим на колеџот. Во 2002 го-
дина Универзитетот „Единбург“на Зафировски му додели титула почесен доктор 
на науки. Тој во 2004 година го доби медалот на честа „Елис Ајленд“.  Зафировски 
е член на Бордот на директори на „Боинг“. 
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Во октомври 2011 година, пак, Мајк Зафировски е именуван за директор на „Ап-
риа хелкткер груп“ водечка национална компанија од областа на здравствените 
услуги и е дел од портфолиото на компанијата „Блекстон Груп“, каде ќе биде виш 
советник. Во 35-годишната кариера Мајк Зафировски бил претседател, главен 
извршен директор и главен оперативен директор на „Нортел“, „Моторола“ и пет 
бизниси на „Џенерал Илектрик“ во техничката, индустриската, потрошувачката, 
финансиската и осигурителната област. Дополнително на тоа, тој е сегашен член 
на Одборот на директори на „Боинг“, а бил и член во повеќе одбори во различни 
компании и совети како во Соединетите Американски Држави, така и во Европа.

Зафировски изрази задоволство што ќе може своето искуство од другите ин-
дустрии да го сподели во здравството каде во наредните години ќе се имплемен-
тираат реформи. 

Тој е, исто така, активен во неколку непрофитни организации, вклучувајќи ги 
позициите на потпретседавач во Академијата на лидерство во урбани школи (ор-
ганизација која ги унапредува најпроблематичните јавни школи во Чикаго), член 
на Одборот на директори на „Македонија 2025“.Тој и неговата сопруга Робин се 
претседавачи на Родителскиот совет на Универзитетот „Дјук“ и член на Чикашки-
от совет за глобални прашања. Во 2008 година Мајк ја прими наградата за Истак-
нат лидер од Њујоршката научна институција, а во 2004 година го прими медалот 
на честа од островот „Елис“. Овој медал од Македонија го имаат примено и Ѓорѓи 
(Џорџ) Томов и Ѓорѓија (Џорџ) Атанасоски.

Во врска со исполнувањето на целите за кои е создадена организацијата „Ма-
кедонија 2025“ го вели следното:

„Основниот мандат на  „Македонија 2025“  е да придонесеме во градењето на 
посилна Македонија, а тоа го постигнуваме така што помагаме во поврзувањето 
на компании и поединци, влијаеме на начинот на размислување и постапување, и, 
меѓу другото, генерираме напредни идеи. Неколку години по ред „Македонија 2025“ 
организира инвестициски самити и форуми каде што луѓето се поврзуваат, по-
тоа неформални настани за вмрежување каде разговараме за идеи и решенија и за 
влијателни образовни програми.

Проактивни сме во визуелизирањето на динамична, агилна бизнис-екосфера, но 
имаме предвид дека се работи за огромни цели чие остварување е долг и трансфор-
мативен процес“ и продолжува: „Во средината на месец мај 2015 година заврши 
десетдневната, интензивна програма за развој на лидерски, деловни и аналитич-
ки вештини во бизнисот наречена ЛИДЕР проект. Програмата ја посетија четири-
есет учесници кои ни дадоа одличен фидбек, со многу позитивни коментари.

На 26 јуни 2015 година, организиравме бизнис-форум во Париз, каде се 
обидовме на едно место да донесеме многу успешни македонски професионал-
ци и нивните пријатели од Европа. Во септември организиравме гала-вечера во 
Охајо на која присуствуваше поранешниот претседател на Соединетите Амери-
кански Држави, Џорџ Буш. Целта на вечерата беше да ја анимираме дијаспората 
во САД да донира средства што ќе бидат наменети за нашите образовни програми.

Во врска со периодот за инвестирање во Македонија, Мајк Зафировски, меѓу 
другото вели: „Република Македонија има позитивни глобални рангирања за во-
дење бизнис, а економијата има солиден раст и развој. Во Македонија живеат пос-
ветени луѓе кои работат на привлекување на директни инвестиции од стран-
ство, а резултатите се очигледни. 
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Организацијата „Македонија 2025“ помага во процесот на привлекување стран-
ски инвестиции со голема посветеност, бидејќи гледаме дека од нашата работа 
има видливи резултати. Организацијата располага со контакти на кои влијаеме 
во корист на зголемување на интересот за потенцијално инвестирање. Благода-
рение на тоа што го работиме, досега ни биле отворени вратите во многу значај-
ни компании 

Ние поттикнуваме и учествуваме во тековни дискусии со потенцијални инвес-
титори од дијаспората за кои се надеваме дека ќе одлучат позитивно за влез во 
Македонија. Забележавме дека професионалците со потекло од нашата земја се 
интересираат да ги пренесат нивните деловни процеси овде, а ние ги поддржува-
ме во тие обиди.

Во Македонија запознав многу способни, иновативни и образовани млади луѓе 
кои се добар поттик за странските инвеститори. Македонија е извор на тален-
ти со кои се гордееме. Во секој случај, потенцијалните инвеститори ги земаат 
предвид добрите карактеристики само доколку Македонија покаже капацитет за 
долгорочна стабилност. Ние ги следиме последните збиднувања и веруваме дека 
свеста и мудроста на луѓето ќе се издигнат над сите други предизвици со кои се 
соочува земјата“.

Во врска со инвестирањето на дијаспората во во Македонија, Зафировски 
изјави:

„Дијаспората во Македонија испраќа значителен износ на финансиски средства. 
Луѓето ги користат овие пари за да ги плаќаат секојдневните трошоци или за да 
заштедат. Но според истражувањата на одредени финансиски институции, само 
мал дел од овие пари е наменет за инвестиции. Ова ни покажува дека парите од 
дијаспората ја поддржуваат економијата на Македонија и дека, од друга страна, 
има потенцијал за тие пари да бидат инвестирани. Во Македонија не постои тра-
диција на големи капитални инвестиции што доаѓаат од дијаспората, како што е 
случај со други земји. Инвестирањето бара време, финансиска експертиза, инфра-
структура и други важни предуслови. Повеќето претставници од дијаспората 
кои не контактираат се заинтересирани да инвестираат во отворање на мали 
и средни компании во Македонија. Затоа земјата треба да изгради стратегија на 
привлекување и поттикнување на инвестиции од малите и средните компании. 
Тие се мошне значајни за долгорочен развој“. 

„Македонија 2025“ нема свој инвестициски фонд бидејќи тоа не е дел од работа-
та на организацијата. Но, во тој поглед, ние го инициравме, го промовиравме и на 
индивидуална база учествуваме со инвестиции во Фондот СЕАФ Мак 2. Во момен-
тов има 8 успешни бизнисмени со македонско потекло кои инвестираа. Фондот 
ќе реализира инвестиции во средни компании кои имаат стратегија за развој на 
бизнисот и план за извоз на странските пазари. Дополнително, ја поддржуваме и 
платформата Homestrings.org која овозможува да се инвестира со помали износи 
како и следење на состојбата на Фондот. Знаеме дека неколку Македонци од дијас-
пората веќе инвестирале преку интернет. Ова е прв ваков Фонд во светот, каде 
УСАИД дава гаранција за инвестираните средства. Македонците од дијаспората 
треба да ја разгледаат оваа опција и да инвестираат во портфолиото со неколку 
надежни мали и средни компании во Македонија“, нагласува Мајк Зафировски, еден 
од главните личности на „Македонија 2025“.
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СЛАВЕ КАТИН 
И НЕГОВИТЕ МОНОГРАФСКИ ДЕЛА

Често се вели дека Славе Николовски-Катин е голем вљубеник во својата род-
на Преспа, во етничка Македонија и македонскиот народ, како и во македонската 
дијаспора. Тој, меѓу другото, е познат на македонската и на меѓународната јав-
ност по неговите педесет публикации, над сто научни трудови и неколкуте илјади 
новинарски текстови, како и  по петнаесетте монографии за познати и признати 
македонски личности во Македонија и во македонската дијаспора.

Така, прва негова дело е „Атанас Близнаков“ (2000), (на македонски јазик), мо-
нографија за иселеникот од Гери, Индијана, САД, а по потекло од селото  Д΄мбени, 
во Егејска Македонија. Во ова дело се вели дека иако најголемиот дел од своето 
постоење го минал во емиграција, Близнаков до крајот на својот живот останал 
со проблемите на Татковината. Тој не се покажа како обичен печалбар, туку како 
личност што настојуваше да навлезе во суштината на македонската слобода, уба-
ва и правдољубива идеја, гледајќи ги работите со многу сериозен пристап, со што 
се издигна над времето во кое живееше.

Во целиот свој животен пат делбата на Македонија ја сфаќаше како трагедија 
и погуба за македонското дело. Затоа со формирањето на Фондацијата „Атанас 
Близнакоф”, тој беше убеден дека ќе даде скапоцен придонес за Универзитетот 
„Свети Кирил и Методиј”, за македонскиот народ и за Македонија, а во исто време 
тоа ќе претставува поттик и инспирација за идните генерации во иселеништвото 
и пошироко. Во монографијата која е отпечатена во 2000 година на 336 страници 
и само на македонски јазик, се прави обид да се фрли светлина врз неговиот жи-
вотен пат, со посебен нагласок на неговата донаторска дејност.

Во неговото ново дело под наслов „Атанас Близнаков“ (2017) (на македон-
ски и англиски јазик), авторот Славе Катин се потруди да ги зафати позначајните 
моменти од животот на овој доблесен иселеник, за кого постојано ќе навираат 
спомени, а најмногу ќе се потсетуваат студентите – стипендисти на Фондацијата 
„Атанас Близнакоф”, за неговото хумано и патриотско дело затоа што тој останува 
да живее во историјата на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј”, на македон-
ското иселеништво, на македонскиот народ и на Република Македонија.                               

Животот на Македонецот од Австралија, а по потекло од селото Буф, Лерин-
ско, Андреа Бранов (2000), (на македонски и англиски јазик), пак,  е своевидна 
сага за жилавоста, макотрпението, упорноста, истрајноста и непокорот. Во моно-
графи-јата која е на македонски и англиски јазик, Славе Катин ќе напише дека сè 
она што може да биде одлика на луѓе, кои колку и да трпеле удари во животот, 
сепак, не се предале. 

Андреа Бранов бил сведок на бомбардирање, на тортури и на тежок живот, на 
уцени на квази - демократската грчка власт. Спасувал глава како босоног трчајќи 
од полињата да стаса пред порти, а вдолж патот летале гранати од сите страни. 
Тој ја изодил и бегалската голгота ‘48-та, кога заминува накај селото Браилово 
во прилепскиот атар. Натаму, патиштата го носат кон штипските и други синори 
на Македонија. Работи од утро до мрак кревкото доста изгладнето, ама храбро 
издржливо момче. Заработува за опстој свој, но и на делот од најблиските. И во 
градот најградски, конзулски македонски, во Битола остана дел од споменарните 
страници на Бранов. И новинарството е неговиот предизвик и големата љубов. 
Дописник е на весниците “Денес”, „Нова Македонија”. Андреа Бранов останува да 
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биде нашиот многу драг пријател, другар, роднина, соактивист, господин, патри-
от. Останува да биде честит Македонец во австралиската земја, меѓу Македонци-
те од сите делови на Македонија

Монографијата „Јановски” (2002) (на македонски и англиски јазик) е прво 
дело на Славе Катин за Македонците од Канада и САД. Таа му ги отвори вратите 
на понатамошната негова писателска дејност. Инаку, и ова дело е на македонски 
и на англиски јазик и претставува документ за потеклото, животот и судбината на 
семејството Јановци, во Македонија и во Канада. Делото ги опфаќа генерациите 
родени во Велушина, Битолско и нивните потомци, кои се родени во Канада.

Извори на податоците за книгата се браќата Петре, Марко и Васил, нивните 
роднини и пријатели, особено нивниот роднина Алексо Јановски, како и бројната 
историска литература. Затоа, .можеби оваа книга, кога ќе дојде во рацете на идни-
те канадски потомци на Јановци, ќе го поттикне нивниот интерес за Македонците 
растурени по светот.

Монографијата „Гога Печенковски” (2004) (на македонски јазик), е дело за 
животната историја  на Преспанецот од Перово кој живееше во Ресен. Во исто 
време таа е и историја на Преспа, а преку неа и на Македонија. Зашто она што 
се случувало од исконските времиња на Александар Македонски, преку незабо-
равните битки на цар Самуил, до оние на Гоце Делчев, Стив Наумов и Мите Бо-
гоевски, во Преспанскиот Регион, ги отсликува сите историски голготи низ кои 
минувала Македонија, сè до нејзиното прогласување за самостојна и независна 
држава. Со оваа книга за неговиот животен пат, во најкуси црти се проектира дел 
од најновата фаза на македонската историја.    

Делото „Светозар-Светле Стамевски” (2005) (на македонски и англиски ја-
зик) е значајна и по многу нешта единствена монографија од овој вид. Таа прет-
ставува исцрпен осврт за вистината и за потеклото, животниот пат и постигну-
вањата на Светозар–Светле (Стив) Стамевски од Детроит, а по потекло од селото 
Одри, Тетовско, истакнат македонски иселеник, сопартиец и личен пријател на 
претседателот на САД, Џорџ  Буш Јуниор и на неговото семејство.

Со оваа „Монографија“ Славе Николовски - Катин уште еднаш успеа да оттр-
гне од заборавот и да овековечи дел од животот на македонските иселеници, овој 
пат преку личноста и делото на познатиот и признат бизнисмен и виден Америка-
нец од македонско потекло, Светле - Стив  Стамевски.

Монографијата „Томов” (2007) (на македонски и англиски јазик), пак, претста-
вува огледало за познатиот и признат фолклорист, етнолог, кореограф, скулптор, 
или како често го нарекуваа амбасадор на македонската култура, традициите и 
вистината за Македонија и македонскиот народ – Ѓорѓи (Џорџ) Томов. Оваа зна-
чајна и по многу нешта интересна двојазична монографија од овој вид претста-
вува осврт за ликот и делото на Џорџ и за вистината за неговиот американски 
ансамбл „Томов” од Њујорк. Во Монографијата е сублимиран дваесетгодишниот 
труд на околу 250 Американци, претежно Евреи кои го афирмираа македонскиот 
и балканскиот фолклор, македонската култура и вистината за Македонија.

Во исто време монографијата „Томов” претставува овековечување на Фолк-
лорното друштво „Гоце Делчев” што е во состав на Македонската православна 
црква „Свети Кирил и Методиј” од Сидер Гроув, Њу Џерси, потоа на другите ма-
кедонски асоцијации, на огромен број личности од македонските колонии, како и 
на значајни настани и активности на полето на фолклорот, културата и постигну-
вањата на национален план на Македонците во САД.



ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО САД 289

 Монографијата „Томов” од Славе Катин претставува луксузно издание на 320 
страници на голем формат, илустрирано со бројни фотографии од кои најголем 
дел се во боја. Во неа се среќаваат фотографии од времето кога Џорџ Томов бил 
дете во Струмица, потоа играорец на националните ансамбли „Танец” од Скопје и 
„Ладо” од Загреб, до фотографии од многубројните настапи на ансамблот “Томов” 
и друштвото „Гоце Делчев” во САД, Канада и Европа.

Една од најзначајните монографии, ако не и најзначајна, на Славе Катин е, секако, 
„Монографијата за митрополитот Кирил“ (Кирил Поповски) (2007) (на македон-
ски и англиски јазик). Како најстар архијереј по хиротонија и архипастир со околу 
45-годишно искуство и со значаен историски изминат пат во поновата историја на 
Христовата црква, тој достојно беше респектиран од македонскиот народ, особено 
во иселеништвото како голем борец и поборник за запазување на честа, достоин-
ството и автокефалниот статус на нашата света Македонска православна црква. Тоа 
особено се потврдува на просторите од Полошко-кумановската епархија, која ми-
трополитот господин Кирил ја водеше како нејзин надлежен архијереј.

Тој беше најстариот архијереј по хиротонија во составот на Македонскиот 
Православен Епископат и единствениот жив потписник на историската Одлука 
на Светиот Архијерејски Синод на Македонската Православна Црква (од 1967 
година) за возобновување на на целосната духовна и канонска автокефалност 
на Охридската Архиепископија, Неговото високопреосвештенство, митрополитот 
полошко-кумановски господин Кирил (Никола Поповски) е роден на 23 јули 1934 
година во Царев Двор. Основно образование завршил во своето родно место со 
одличен успех, а Богословија во Призрен.

Монографијата „Бошко Рајчовски-Пелистерски” (2008) (на македонски и 
англиски јазик) се однесува на Бошко и семејството Рајчовци, кое од втората де-
када на минатиот век живее и работи во Детроит, САД.  Животната приказна на 
љубојнчанецот во Детроит и Флорида се потпира на фактографијата која извира 
од животниот опус на иселениците со кои се гордее неговата стара татковина, 
Македонија.

Монографијата „Петар Стаматов” (2010) (на македонски и англиски јазик) од 
Славе Николовски-Катин и внукот на Стаматов проф. Методија Трајковски, пак,  
е само еден аспект од историскиот развој, постигнувањата и животниот пулс на 
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј” од Скопје. Таа е печатена на македон-
ски и на англиски јазик во чест на животот и делото на еден од хуманистите од 
македонско потекло кој живееше во САД, Петар Стаматов и неговата Фондација. 
Доблесниот донатор Петар Стаматов, ја напуштил својата родна земја – Македо-
нија од економски причини, а спомените, љубовта, тагата и патриотскиот дух кон 
татковината и својот народ не го напуштиле.

Покрај Монографијата за митрополитот Кирил, една од значајните моногра-
фии на Славе Катин е делото „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ (2012) (на македонски 
и англиски јазик),  за човекот кој е исклучително голема, позната, призната и не-
одминлива личност во македонската дијаспора и во Македонија. Без сомнение, 
тој е еден од економски најуспешните Македонци во светот. Иако подолго време 
живее на Флорида, во САД, од своето емигрирање до денес тој е длабоко и силно 
поврзан со судбината, вистината и настаните во Македонија. Џорџ Атанасоски е 
Македонец по националност и православен христијанин по вера.

Второто издание на монографијата „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ (2015) (на 
македонски и англиски јазик), е дополнето со материјали од промоциите во 
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 Македонија, Соединетите Американски Држави и Канада. Таа е, всушност, повод 
за формирање на Фондацијата „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ на 7 октомври 2015 го-
дина. Таа е посветена на промовирањето на македонската култура и традиција, а 
воедно иницира поддршка и спроведува широк спектар на програми за заштита 
на македонското културно и духовно наследство. На свеченото отворање покрај 
основачот Ѓорѓија Џорџ Атанасоски, се обратија Николас Атанасоски, кој е дирек-
тор на Фондацијата и Славе Катин, авторот на Монографијата.

Овие две монографии за животот и делото на Џорџ значајна и по многу нешта 
единствени двојазични монографии од овој вид претставуваат осврт за ликот и 
делото на Џорџ Атанасоски. Со тоа авторот Славе Катин успеа да го овековечи 
овој познат и признат Македонец, преку кој се проектира најновата фаза на маке-
донската иселеничка историја.

Неодамна излезе од печат монографијата посветена на едно од најпознатите 
естрадни имиња на македонската музичка сцена и многу пошироко, Есма Реџе-
пова-Теодосиевска (2016) (на македонски,  англиски и ромски јазик)  и на нејзи-
ниот животен  сопатник и музички соработник  Стево Теодосиевски. Автор на ова 
мошне интересно издание  е истакнатиот публицист Славе Катин, воведот е на 
министерката за култура д-р  Елизабета Канческа-Милевска, издавачи  се „Маке-
донска искра” и асоцијацијата „Кралицата Есма и Стево Теодосиевски” од Скопје, 
а со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија. Рецен-
зенти на ова капитално дело се д-р Васил Тупурковски и д-р Јордан Плевнеш.

Монографското дело со наслов „Есма” е посветено на македонската музичка 
легенда и едно од најпознатите естрадни имиња кај нас  и во низа  земји на повеќе 
континенти - Есма Реџепова-Теодосиевска. Тоа е сага за вистината на блескавата ка-
риера, сублимат на животекот, биографско-публицистички времеплов за 55. години 
на сцената на оваа доблесна дама, истакнат уметник, потврден хуманист и донатор. 

Славе Катин, заедно со Ѓорѓи Лумбуровски е автор на монографијата на македон-
ски јазик за бизнисменот Силјан Мицевски (2017) (на македонски јазик)  од Битола. 
За човекот кој беше градоначалник на Битола, кој е спортски работник, сопственик 
на аптеките „Еурофарм”, почесниот конзул на Република Србија во Република Ма-
кедонија и кој секоја година организира симпозиум за културата и науката во градот 
на конзулите - Битола. Се очекува оваа монографија да излезе во најскоро време.

Монографијата за бизнисменот Благој Механџиски–Зегин хронолошки пре-
дадена почвата на Македонија и Малеш, на која се нижеле историски настани, 
борби, растења и паѓања, а целата таа сеопфатност оставала траги во македон-
ската традиција и дух, како што е случај и со фамилијата на Механџиски. Прикажа-
ни се: растежот и развојот на ЗЕГИН, во сите негови чекори кон цивилизаторскиот 
од на времето, годините минати во Малеш, Скопје Љубљана и во други места, 
студиите, работниот стаж, напредувањата, идеолошките определби, формирање-
то на семејство, награди и признанија особено во менаџментот на стопанскиот и 
економскиопт раст, во вишнеењето на спортскиот живот, донаторство и неговиот 
хуманитарен однос во период од 28 години, колку што постој ЗЕГИН, гигантот во 
фармацевскиот бизнис.

Бизнисменот Благоја Механџиски-Зегин, кој е спонзор на оваа дело е личност за 
почит и пример од кој можат и треба да се огледаат и други Македонци во  Македо-
нија и пошироко. Нему му припаѓа заслуженото високо место во хиерарсиската пи-
рамида на луѓето кои имаат големи заслуги во бизнисот на Република Македонија.

 Проф. д-р Вера Стојчевска - Антиќ
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МЕТОДИЈА (МЕТО) КОЛОСКИ 
И „ОБЕДИНЕТАТА МАКЕДОНСКА ДИЈАСПОРА”

Името и делото на познатиот Македонец од главниот град на Соединетите 
Американски Држави, Вашингтон, Мето Колоски е тесно поврзано со организа-
цијата „Обединета македонска дијаспора“ (ОМД) на која е соосвовач и претсе-
дател. Главна преокупација на Колоски се корпусот прашања и воопшто темите 
поврзани со Македонија и со дијаспората, со правата на Македонија за сопстве-
ното име, малцинските права во Југоисточна Европа, како и прашањата поврзани 
со Македонија за проширувањето на НАТО и на Европската Унија. Во врска со овој 
тематски колаж тој има објавено повеќе статии во „Вашингтон тајмс“, „Асоција-
цијата за надворешна политика“, „Хил – блогот“ на Конгресот, „Национал пост“, 
„Журнал газет“ и во „Форумот за надворешни односи“. Своите постдипломски 
студии по Политички науки и меѓународни односи ги заврши на колеџот Менхе-
тенвил. Меѓу другото, работел во Асоцијацијата за надворешна политика, Нацио-
налното здружение за мултисклероза, Меѓународниот центар на интелектуалци 
„Вудроу Вилсон“ и во други установи.

Мето Колоски е роден на 22 октомври 1983 година и пораснат во Гарфилд, Њу 
Џерси, град кој во минатото беше познат како Источен Пасаик, а од 1881 година 
го доби денешното име, по името на претседателот на САД, Џејмс Гарфилд. Во 
Гарфилд во кој според пописот од 2010 година живеат околу 30.000 жители.

Инаку државата Њу Џерси која е сместена од западната страна од метропола-
та Њујорк од која ја дели реката Хадсон, е место на голем број Македонци од сите 
делови на Македонија, но најбројни се од Охридско-струшкиот и Битолско-прес-
панскиот регион. Таму со успех работи Македонската православна црква „Свети 
Кирил и Методиј“ во Сидер Гроув, формирана 1993 година, како продолжение на 
првата МПЦ со исто име во Пасаик, која беше една од најстарите во Соединетите 
Американски Држави, формирана во 1972/73 година, кога надлежниот архијереј, 
господин Кирил во една Руска православна црква ја отслужи првата света литур-
гија на македонски јазик на тие американски простори.

Според зборовите на Мето Колоски, неговото семејство има корени од Репу-
блика Македонија, Егејска Македонија и од Корча, Албанија, кое се доселило во 
САД. Имено, неговиот пра-пра дедо дошол во САД во 1896 година преку островот 
Елис но по кус период се вратил назад во Македонија. Фамилијата, пак, по мајка 
му се преселиле во САД во 1951 година. Подоцна во 1963 година, тетка му, дошла 
во Соединетите Американски Држави преку Шведска и Франција и му помогнала 
на татко му за неговата преселба во САД во 1979 година. Тој бил од селото Бели-
ца, Кичевско, а неговите корени биле од Корча во Албанија. Мајка му Лила е роде-
на во селото Бучин, Крушевско, а нејзиниот татко бил од Солунската општина. Таа 
дошла во САД во 1982 година и по една година се родил Мето.

Таму живееле во една куќа, каде како семејство на Мето и неговата сестра Џули 
им ја всадиле љувовта кон Македонија. Нивниот прв јазик бил македонскиот, или 
поарно речено „Маклош“, кој претставувал комбинација од македонски и англис-
ки . Кога наполнил дванаесет години научил да пишува и да чита на македонски 
јазик. Речиси секое лето родителите го испраќале заедно со сестра му Џули во 
Македонија. Меѓутоа, Мето најмногу се сеќава на посетата на Македонија во 1993 
година, кога дошле и неговите родители. Притоа ги посетиле родните места на 
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нивните родители, посетиле манастири, цркви и музеи, како и Охридското Езеро, 
едно од најстарите езера во светот и Охрид кој е познат како „Ерусалим на Балка-
нот“ со 365 цркви и манастири околу езерото. 

Инаку Мето Колоски е претседател на организацијата „Обединета македонска 
дијаспора“(ОМД), која се смета за водечка меѓународна организација која ги заста-
пува интересите на Македонците кои живеат надвор од Македонија - ширум светот. 
Од формирањето во 2004 година до денес таа има постигнато завидни резултати.

Обединетата македонска дијаспора е врвна меѓународна, невладина органи-
зација чија главна цел се интересите и потребите на луѓето со македонско потекло 
и македонските заедници ширум светот. Примарната цел на ОМД е да го обедини 
македонскиот народ и нивните интереси. Активностите на ОМД се фокусирани 
кон промоција на нашето македонско историско, духовно и културно наследство. 

Организацијата беше основана во 2004 година и е со седиште во Вашингтон 
во САД. ОМД има множештво претставници во: Австралија, Австрија, Канада, 
Франција, Германија, Грција, Русија, Обединетото Кралство и во САД. 

Благодарение на поддршката од страна на членовите и донаторите ширум 
светот, ОМД има постигнато значителен напредок во однос на застапувањето на 
Македонците и нивните права, како резултат на што, македонскиот глас во светот 
е погласен и повлијателен.

ОМД е првата и моментално единствената македонска организација во цента-
рот на светската политика – Вашингтон. Таа ја отвори својата  прва канцеларија 
во 2008 година, во срцето на Вашингтон на само неколку чекори од Белата куќа 
и Конгресот. Притоа, основаше програма преку која нуди стипендии за студенти и 
дипломци да дојдат таму и да се здобијат со искуство во меѓународните односи.  
Присуството на ОМД во Вашингтон е од исклучително значење што може да се 
види по политиката на Америка спрема Македонија. Пред основањето на ОМД 
интересите на различни групи во Америка имаа значително влијание врз креи-
рањето на американската политика спрема Македонија. 

Од своето основање, организацијата работи на воспоставување односи со чле-
новите на Конгресот на кои би им ја акцентирале важноста на пријателските од-
носи помеѓу Македонија и Соединетите Американски Држави. Пред 2004 година 
Македонија и Американците со македонско потекло немаа голема поддршка во 
Конгресот. Тоа се промени во 2011 година кога за првпат во историјата на односи-
те помеѓу Македонија и Америка беше создадена групата на пријатели на Маке-
донија и Американци со македонско потекло во Конгресот којашто од неодамна 
брои 15 членови. За првпат една организација на членови во Конгрес во своето 
име го содржи името „Македонија“ и „македонски“, реафирмирајќи го правото на 
самоидентификација и самоопределување на нашата нација.

Една од главните цели на ОМД е обединување на македонската дијаспора ши-
рум светот. Почнувајќи од 2009 година, ОМД организира годишна конференција 
за македонската дијаспора. Во 2009 година успеа да собере над 1500 претстав-
ници од 23 земји ширум светот како би ги дискутирале проблемите и предизви-
ците со кои се соочува македонскиот народ. Покрај тоа, ОМД повикува на активно 
учество на дијаспората во креирањето на иднината на Македонија.

Од досегашните активности на ОМД треба да се споменат оние во САД, каде се 
реализирани повеќекратни средби со амбасадорот на ОН Метју Нимиц на кои се 
акцентираше ставот на македонската дијаспора во врска со името.  Меѓу  другото, 
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ОМД ја предводеше проектната коалиција на Американците со македонско по-
текло за пописот во САД во 2010 година; организираше состаноци помеѓу маке-
донската дијаспора и челното раководство на Република Македонија.

Досегашните активности на ОМД во Австралија се, исто така, од големо зна-
чење. Притоа, треба да се нагласи дека на петтиот континент се поддржани и про-
мовирани македонските протести во Мелбурн од 2008 година за името на кои 
присуствуваа повеќе од 20.000 учесници; коорганизира три форуми во периодот 
од 2009 до 2011 година за унапредување на односите меѓу Македонија и Австра-
лија во австралискиот Парламент и по повод 20- годишнината од македонската 
независност. Од значителна помош за проектот на австралискиот истражувачки 
совет наречен „Истражување за македонската заедница во Аврсталија и односите 
со Македонија“, поддржан од македонското Министерство за надворешни работи 
и Универзитетот Викторија; извештајот во којшто директорот на ОМД Австралија, 
Ордан Андреевски, има свој придонес, беше лансиран во 2012 година; се објавија 
девет колумни со поддршка за Македонија во медиумот „Австралиска надвореш-
на политика“.

Досегашни активности на ОМД во Канада, се карактеризираат со тоа што е 
доделена наградата „Гоце Делчев“ на канадскиот претседател на Владата, Стивен 
Харпер а се предводени четири делегации во канадскиот Парламентот во Ота-
ва; објавени се колумни во медиумот – „Национален пост“.  Се организирани сред-
би помеѓу македонски активисти од Балканот и политичари во Отава, Торонто и 
Вашингтон; а се спонзорирани две патувања за Македонија во периодот од 2009 
до 2010 година за студенти од Универзитетот во Торонто.

Исто така, и досегашните активности на ОМД во Европа се од големо значење. 
Меѓу другото, предводена е делегација во Европскиот парламент во Брисел во 
2009 година; координирани и испратени се повеќе од 3 милиони електронски 
писма во 2006 година до пратениците во Европскиот парламент протестирајќи 
за дискриминацијата на македонското малцинство во Бугарија; достигната е за-
стапеност во пет европски земји и друго.

Затоа може да се рече дека ОМД е формирана бидејќи имаше недостаток од 
професионална организација во светот, која активно на дипломатско ниво и во 
важни политички кругови, ќе ги претставува интересите и потребите на македон-
скиот народ надвор од Македонија.  

ОМД не е паралелна организација на никоја друга организација и не сака да 
биде видена како паралелна. Секоја македонска организација во светот придо-
несува кон доброто на Македонија и македонскиот народ.   Членовите на оваа 
организација се среќни и задоволни што вратите во Соединетите Американски 
Држави, Канада, Австралија и Европа и се отворени за комуникација и дијалог. 
ОМД, чиј член е и авторот на овие редови, активно работи на тоа да се едуцираат 
повеќе аналитичари и политичари за состојбите и предизвиците на Македонија и 
македонскиот народ, особено во соседните земји.

„Обединетата македонска дијаспора“ организира различни конференци, собири 
и други активности, кои на академска основа се занимаваат со прашања поврзани 
околу Букурешкиот договор од 1913 година, како и што се случило со Македонија и 
македонскиот народ од тогаш до денес, со цел да се потсетиме сите ние во држава-
та и во дијаспората каде водат недоразбирањата, со цел да извлечеме  поука како 
да продолжиме понатаму и кои се можностите за развој на Македонија.
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АКАДЕМИКОТ ФЕРИД МУРАД 
АМЕРИКАНСКИ НОБЕЛОВЕЦ 

Академикот Ферид Мурат е познат лекар и фармацевт во Соединетите Амери-
кански Држави. Најголемиот дострел на полето на науката го постигнал во 1998 
година, кога ја добил Нобеловата награда за физиологија и медицина. Тој е роден 
во Вајтинг, Индијана, мајка му е Американка родена во Алтон, Илиноис, а татко му 
е Албанец од село Лакавица, Гостиварско. Поради своето потекло од Гостивар-
ско, тој е длабоко поврзан за Македонија, каде бил на неколку наврати. Според 
биографските податоци, д-р Ферид Мурад е роден на 14 септември 1936 година, 
во Вајтинг, Индијана. Неговата мајка била Американка и се викала, Хенриета Џо-
зефина Баумен. Таа била родена во 1918 година во Алтон, Илиноис и била трета 
од шесте преживеани деца на Елизабет Лилијан и Андреј Орви Бауман (кој бил од 
славјанско-еврејско потекло). Хенриета завршила само основно образование, по 
што морала да престане со наставата бидејќи требало да помага во домот и да се 
грижи за браќата и сестрите. Браќата на Ферид, Џон Абдерхаман (Абдураман) и 
Турхон Ален се родени во 1938 и 1944 година, исто така, во САД. 

По машка линија, пак, неговиот татко Џабир Мурат (Ејупи) бил роден во гости-
варското село Лакавица во 1892 година и бил најстар од четирите деца. Неговата 
мајка починала кога тој имал 13 години. Таткото на Џабир и неговото семејство 
биле овчари, затоа тој како тинејџер избегал од дома и отишол да продава бонб-
они низ балканските земји. Пред да умре на возраст од 84 години, во 1976 година 
со својот син отишол да ја посети родната Лакавица.

Инаку, селото Лакавица е сместено на јужниот дел од Гостивар од каде е одда-
лечено седум-осум километри. Тоа се наоѓа во горниот дел на историската област 
Полог, распослано на истоимената река, која е прва и значајна притока на река-
та Вардар. Селото се наоѓа долж железничката пруга Кичево-Гостивар, над кое 
на југозападната страна се издига планината Буковик, а источно се вишнее Сува 
Гора. Тоа е населба со околу илјада жители со муслиманско население.

Инаку, иселеничката приказна на Џабир Мурат започнала од Австрија, кога со 
група млади бегалци од Балканот во 1913 година со брод заминал за САД. Како и 
сите емигранти морал да помине преку Бирото за емиграција на островот Елис, 
кај Њујорк. Таму го запишале како Џабир Мурад (наместо со „Т“ со „Д“), а бидејки 
во тоа време Македонија ја распарчувале (делеле) соседните земји, а Албанија 
само што била конституирана во 1912 година. Веројатно, Џабир изјавил или, пак, 
од американската администрација бил запишан дека е од Албанија. 

Од Њујорк со група емигранти од Балканот, претежно Македонци, Џабир Му-
рад, кого го викале Џон Мурад, заминал за Кливленд, а од таму за Детроит и на 
крајот се преселил во Вајтинг, Индијана каде на 39-годишна возраст во 1935 го-
дина се оженил со Хенриета .

Ферид Мурад потекнува од мултикофенсионално семејство. Неговиот татко 
како македонски Албанец бил муслиман, додека неговата мајка била католик. Не-
говите браќа станале католици кога се ожениле со жени католички, а Ферид уште 
кога бил во колеџ бил крстен во Епископална црква, христијанска англиканска 
црква и постанал христијанин. Неговата сопруга Хенриета припаѓа на Христијан-
ска презвитеријанска црква, а од нивните ќерки, на едната мажот и е Евреин, а на 
другата католик по вероисповед.
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Интересно е да се спомене дека Евреите препознаваат националност по мајка, 
Албанците, пак, немаат правило и доколку едниот родител е Албанец, личноста 
ја прават дека е Албанец. Точка. Такви се случаите со света Мајка Тереза, која 
по татко Македонка е христијанин, а по мајка муслиманка е Албанка. Истиот или 
сличен случај е и со нобеловецот професор д-р Ферид Мурад, кој се декларира 
како христијанин, иако по татко е муслиман Албанец, а по мајка католик, Аме-
риканец, за Албанците е Албанец. За жал, само Македонците бараат родителите 
да бидат ептен „чисти“ Македонци, па тогаш личноста е Македонец, а со мешани 
бракови се декларираат како им одговара, што не е исправно и добро, бидејќи ние 
етничките Македонци сме изгубиле многу видни личности во светот кои водат 
македонско потекло (н.з).

Во биографските податоци на Ферид Мурад се вели дека, бидејќи неговите 
родители не можеле да си дозволат да му ги платат трошоците за неговото об-
разование, затоа уште кога започнал да учи во колеџ и на факултет добил сти-
пендија. По завршувањето на колеџот успеал да се запише на Универзитетот „De 
Pauw“ во Гринкасл, каде студирал во периодот од 1954 до 1958 година. За време 
на студирањето често се обидувал да работи и дополнително, се со цел за да ги 
покрие големите трошоци.

Во 1957 година за време на распустот, во Форт Лодердејл, Флорида, се сретнал 
со  неговата идна сопруга Керол Ен Леополд, со која почнал да се забавува. Не-
колку недели по завршувањето на студиите на Универзитетот „DePauw“, односно 
на на 21 јуни 1958 година се венчале. 

Исто така, во неговите биографски податоци е запишано дека по завршување-
то на универзитетот, Ферид Мурад како доктор работел на повеќе работни места. 
Често пати и напорни ноќни смени. Потоа решил да оди во Општата болница во 
Масачусетс    (1965-1967), каде што бил со светски водечки научници, професо-
ри и лекари. Се вработил во  американскиот Институт за национално здравство 
(NIH) каде останал повеќе од три години (1967-1970). Потоа, од Универзитетот во 
Вирџинија бил повикан да развие нов клинички фармаколошки оддел во Департ-
манот за медицина со назнака, како вонреден професор по медицина и фарма-
ција. На Факултетот на Универзитетот во Вирџинија се приклучил на  1 септем-
ври 1970 година. Таму останал до 1981 година, каде што бил промовиран и како 
еден од најмладите професори во 1975 година. 

Како претседавач на медицина или фармација, тој бил во можност да види 
многу универзитети низ целата земја. Потоа, во јули 1981 година, решил да оди 
на  Стенфорд  како шеф по медицина на Болницата за воени ветерани во Пало 
Алто. Таму бил и професор по медицина и фармакологија и соработник на прет-
седателот. Во 1993 година заминал од „Abbott Laboratories“, една од најголемите 
американски фармацевтски компании, за да биде основач, претседател и извр-
шен директор на новата биотехнолошка молекуларна геријатриска корпорација 
(Molecular Geriatrics Corporation). Планот бил да се создадат уште поинтензивни 
истражувања базирани на биотехнолошката компанија, но, за жал, овој проект 
пропаднал, па Мурад заминал за Тексас,каде во април 1997 година, на Универзи-
тетот во Хјустон станал претседател на одделот Интегративна биологија. 

Додека работел во Хјустон, во 1998 година заедно со уште двајца научници  ја 
добил Нобеловата награда за физиологија и медицина, поточно „За откривање-
то на улогата на азотниот оксид како сигнален молекул во регулирањето на кар-
диоваскуларниот систем“. Покажал дека нитроглицеринот и сличните лекови 
дејствуваат како вазодилататори во формирањето на телото на азотен оксид NO, 
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кои дејствуваат како сигнални молекули и имаат релаксирачки ефект врз крвни-
те садови. Тие пронашле дека нитричкиот оксид ги проширува крвните садови и 
дејствува врз мозокот, срцето и другите органи. Тој се користи и кај предвреме ро-
дените бебиња, кај кои е помало нивото на кислород во крвта, зашто го зголемува 
и тие можат подобро да дишат. Помага и во зараснувањето на раните, а дејствува 
и врз коагулацијата на крвта. Околу 70 компании во светот имаат продукти што го 
содржат овој молекул, наречен нитрички оксид.

По добиената Нобелова награда, професор д-р Ферид Мурад продолжил како 
претседател на Одделот за интегративна биологија и фармакологија на Универ-
зитетот Тексас, кога му било понудено да биде директор на Институтот за моле-
куларна медицина што тој ја прифатил. 

Исто така, по добивањето на наградата се зголемиле неговите активности, па 
посетил повеќе од 40 земји во светот. Бил канет на различни средби со познати 
имиња во светот, посетувал болници, учествувал на конференции, научни соби-
ри, семинари итн. Меѓу другото, се сретнал со претседателот на Палестина,  Јасер 
Арафат; израелскиот премиер  Нетанјаху, претседателите на: Тајван, Ли и Чен, 
претседателот на Хонг Конг - Тунг, претседателот на Албанија, Медани; претсе-
дателот на Македонија, Борис Трајковски; премиерот на Кина, Вен Џиабао; прет-
седателите на САД - Бил Клинтон и Џорџ Буш, како и со многу конгресмени, сена-
тори, гувернери и градоначалници.

Интересно е да се одбележи дека по добивањето на Нобеловата награда на 
Ферид Мурад му се оддадени големи почести, особено од Албанците и тоа: Гости-
варската општа болница го носи неговото име; прогласен е и за почесен граѓанин 
на скопската Општина Чаир и Косово; за време на неговата посета во 2012 годи-
на, тој бил прогласен и за почесен доктор на науки на  државниот Универзитет 
во Тетово; една улица во Скопје го носи неговото име; Исто така, тој е и почесен 
академик на Косовската академија на науките и уметностите.

Инаку, професор д-р Ферид Мурад е голем лобист за Македонија, а негови-
те успеси ги припишувал и како успеси на Македонија. Затоа, во јуни 2011 годи-
на од Министерството за здравство на Македонија му е врачена Благодарница 
за придонесот и развојот на медицината во Македонија. На 10 мај 2000 година 
МАНУ го избра за член надвор од работниот состав, а претседателот Ѓорге Ива-
нов го одликува со Медал за заслуги за Македонија, за неговиот значаен придо-
нес за афирмација на Република Македонија во светот и унапредување на прија-
телските односи и соработка со Соединетите Американски Држави. 

Ферид Мурад поради своето потекло од Гостиварско, длабоко е врзан за Маке-
донија. Во неколку наврати бил во Македонија. Така, во 2000 година тој со својата 
ќерка бил во Гостивар, и во тој период таа посвоила 3-месечно бебе,. 

Тој бил гостин и на Министерството за иселеништво, кога и авторот на овие 
редови Славе Катин, заедно со министерот Мартин Треневски водеа разговори и 
имаа пријатни мигови на другарување во Гостивар, Кичево и Охрид.

Првиот семакедонски конгрес на лекари, стоматолози и фармацевти од маке-
донско потекло во дијаспората, а во организација на тогашното Министерство за 
иселеништво,всушност, беше собир на стотина лекари, стоматолози и фармаце-
вти и повеќе од триста од Македонија. Овој Конгрес го започна д-р Ферид Мурад 
од САД. Во своето пригодно излагање од 30 минути тој ги пренесе основните и 
најзначајни постигнувања во неговата долгогодишна истражувачка дејност, за 
што ја доби Нобеловата награда. 
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БОРИС НИЧОВ 
ГРАДИТЕЛ НА „ПРЕСПАНСКИОТ КРСТ“

Борис Ничов  познато име во македонската заедница во Чикаго како бизнис-
мен и донатор, е активен член во македонската православна црква „Свети Кирил 
и Методиј“ и во македонската заедница  во тој дел на Илиноис, од почетокот до 
денешни дни. Роден е во селото Подмочани, во Преспа, од каде уште како дете, 
заедно со родителите, заминал за Соединетите Американски Држави. Борис е 
почитувана личност не само во Чикаго каде живее педесетина години, туку и во 
своето родно Подмочани,  во Преспа и во Македонија, бидејќи тој е еден од зна-
чајните донатори на својот роден крај.

Неговото Подмочани се наоѓа во Горна Преспа, на десетина километри од Ре-
сен на патот за Љубојно и Маркова Нога, во непосредна близина на Преспанското 
Езеро. Тоа е едно од најголемите, позначајните и поубавите села во Преспа. Под-
мочани е старо македонско христијанско село, во кое сложно живеат православ-
ни Македонци и неколку муслимански семејства. Тоа било центар и општина за 
селата: Бела Црква, Грнчари, Рајца, Курбиново, Претор и Асамати. 

Така било и со централното училиште што го носи името на славниот војвода 
„Славејко Арсов“, чија зграда е меѓу Подмочани и Грнчари кое ги спојува овие 
две преспански села. Тука, кај училишната зграда, кај споменикот на борецот за 
Македонија Коста Кусаковски, се спојува и се разделува Подмочани од Грнчари. 

Карактеристично за Подмочани е тоа што таму се наоѓа црквата „Свети Ѓорѓи“, 
во чиј круг се наоѓаат селските гробишта. Но, денес, се чини новата црква „Свети 
Петар и Павле“ претставува пример на  многу убав духовен, народен и преспан-
ски храм. Црквата е резултат на донаторство и израз на големата љубов кон род-
ниот дедовски крај, особено на бројните иселеници од сите делови на светот, по 
потекло од Подмочани, пред сè, на донаторствата од страна на Борис Ничов.

Во овој духовно-црковен комплекс е подигнат и се вишнее Преспанскиот крст, 
кој е изграден во 2.000 година, како симбол на христијанството, а е донација на 
иселеникот во Чикаго, познатиот бизнисмен и донатор Борис Ничов. Крстот е 
висок 33 метри, со што симболично се прикажани годините на спасителот Исус 
Христос. Овој црковен комплекс е изграден на ридот Горица што се наоѓа над се-
лото и од каде како на дланка се гледа значителен дел од Преспанската Котлина 
и од Преспанското Езеро. Благодарение на голем број иселеници и, секако, на 
селаните од Подмочани: првите помагаат со пари, а вторите со работна рака, за 
неколку години во оваа преспанска населба се изградени три христијански храма.

Борис Ничов е главниот донатор за „Преспанскиот крст“, кој е подигнат во не-
посредна близина на месноста Горица на највисокиот рид, веднаш крај Преспан-
ското Езеро. Крстот е висок 30 и широк 20 метри. Осветлен е со 14 рефлектори и 
се гледа од сите страни на Преспа. Изградбата на крстот и на комплетната инфра-
структура чинела стотици илјади американски долари. 

„Преспанскиот крст“ е најголемата преспанска камбанарија. Ѕвоната се од 
Русија кои можат да се слушнат надалеку во Преспа и Преспанското Езеро. Во 
врска со црквата „Свети Петар и Павле“ и со „Преспанскиот крст“, два значајни 
монумента во Преспа, Борис Ничов изјави:

„Мораме да ѝ го вратиме сјајот на древната и славна Преспанска архиеписко-
пија. Основана е во времето на славниот македонски цар Самуил и беше значајна 
за развојот на православието на Балканот и во создавањето на македонската на-
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ција и држава. Преспанските бизнисмени во САД, Канада, Австралија и во Европа 
вложија околу половина милион долари“, рече Ничов. 

Борис Ничов е познат во американското општество во Чикаго, но во исто време 
тој е познат и признат во македонската заедница, особено во македонската пра-
вославна црква „Свети Кирил и Методиј“, во која бил претседател и значаен член 
на Управата. Иницијативата за покренување на изградбата на овој македонски 
духовно културен дом што ќе служи на интересите на македонските доселеници 
од сите делови на Македонија, бил покренат на 21 мај 1976 година. Притоа, било 
одлучено да го носи името на  светите  Кирил и Методиј, со што општината била 
примена како дел од МПЦ-ОА со писмо на светиот архијерејски синод. Потоа, во 
1978 година, во потесното градско подрачје на Чикаго, управата купила зграда на 
една лутеранска црква што ја преуредила и приспособила за вршење православ-
ни богослужби. Една година подоцна, на 3 август 1981 година црквата била осве-
тена во присуство на неколку стотици Македонци доселеници и градски власти. 
Подоцна, е купено место каде се поставени темелите за новиот храм на 24 јули 
1988 година. Во состав на црквата е изградена голема сала и други простории, во 
кои се организираат голем број манифестации. Црквата „Свети Кирил и Методиј“ 
е осветена на 30 август 1992 година од митрополитот Кирил, на кој церемонијал 
присуствуваше и авторот на овие редови Славе Катин, во својство на потпретсе-
дател на Комисијата за верски прашања на Република Македонија.

Инаку,посебно треба да се одбележи големото признание, кога, со Указ бр.43  
од 16.7.2013 година, претседателот на Република Македонија, господинот Ѓорѓе 
Иванов го одликува иселеникот  Борис Ничов за неговиот значаен придонес за 
афирмација на Република Македонија во светот и унапредување на пријателски-
те односи и соработката со Соединетите Американски Држави  

На убавите преспански простори во Подмочани, пак, главниот донатор: биз-
нисменот Борис Ничов, му изгради споменик на својот татко Коста и сето тоа го 
инвестирал и го направил во чест на семејството Ничови. Исто така, едни од нај-
важните донатори не само на овој комплекс, туку и на сè што се гради во Подмо-
чани се Калче Магдевски од Детроит и Марјан Кочовски од Охајо. 

Инаку, Калче Магдески, кој изгради убава куќа со интересна архитектура, де-
нес живее во Калифорнија. Меѓутоа, тој беше еден од основоположниците на но-
виот објект на македонската православна црква „Света Богородица“ во Детроит. 
Таа е соборен храм и најголем објект на МПЦ во САД. До храмот се изградени го-
леми сали и други простории што претставуваат убав македонски архитектонски 
комплекс.  Местото е осветено на 25 септември 1995 година, а на 21 септември 
1998 година е поставен камен-темелникот. Новиот објект на „Света Богородица“ 
поточно салата е осветена од архиепископот Стефан и митрополитот Кирил на 21 
септември 2000 година, а црквата е осветена на 21 септември 2002 година. 

Калче повеќе пати бил член на Управата на црквата и бил познат општестве-
ник во најголемата македонска колонија во САД, Детроит. Неговиот придонес за 
афирмација на Македонците во американското општество е голем и значаен. За-
тоа со право се вели дека Калче Магдевски и неговото семејство се познати и 
признати во повеќе области на живеењето во Соединетите Американски Држави.

Марјан Кочовски, пак, кого често го викаат подмочански ресенец, живее во 
Охајо. И тој како Калче Магдевски е еден од втемелувачите на македонската пра-
вославна црква „Свети Никола“ во Кентон. Оваа црковна општина е формирана 
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во 1977 година, кога и се одржала првата конференција на која е решено да се 
изгради црква, што ќе биде под јуриздикција на МПЦ - ОА. Најзаслужни за оваа 
акција беа Марјан Кочовски и Крсте Гаговски од Брајчино.

Во црквата „Свети Никола“, Марјан Кочовски повеќе пати бил претседател и 
еден од значајните членови на управата. Во  документариумот на овој храм стои 
дека на 25 август 1979 година, на купеното место од неколку хектари бил поста-
вен и осветен крст за изградба на црква и културно-просветен центар. Таа година 
за првпат била извршена богослужба на мајчин македонски јазик во тој регион. 
Потоа, на 16 август 1981 година митрополитот Кирил го положил камен-темелни-
кот на црковната сала. На 21 декември 1985 година, на свечен начин салата била 
предадена во употреба. На тоа свето македонско место, во Охајо, каде што е из-
градена сала за 500 лица, се одржуваат пикници и други манифес-тации, а до неа 
е црквата „Свети Никола“, чиј камен-темелник бил осветен на 17 септември 1989 
година од архиепископот господин господин Гаврил. Осветува-њето на црквата  е 
извршено на 13 септември 1998 година од владиката Кирил. 

Интересно е да се спомене дека новата зграда на црквата е верна копија на ар-
хитектурата на црквата „Света Богородица“ во Калиште, Струшко. Покрај иконите, 
во неа има живописен изрезбан иконостас изработен во Охрид, кој претставува 
единствен пример од таков вид на северноамериканскиот континент. Во рамки-
те на црквата работи: женската секција, играорната група „Пелистер“, неделното 
македонско училиште и бинго секцијата, активности за кои, најголем придонес 
има големиот Македонец и донатор Марјан Кочовски. 

Денес за селото Подмочани во Преспа, покрај месното население се грижи и 
плејада иселеници раселени ширум светот. Покрај Борис Ничов, Калче Магдевски 
и Марјан Кочовски од САД, голем придонес за Подмочани имаат Дорче и браќа-
та Николовски, Митко Стојановски, покојниот Кире Глобочки, Љупчо Андреевски, 
Џими Стојановски и многу, многу други.Затоа, не случајно за Подмочани се вели  
дека е едно од најпечалбарските села во Преспа.

Во историјата на Подмочани е забележано дека од ова преспанско село води 
потекло, меѓу другите, Трајко Китанчев (1858-1895) педагог, публицист, писател и 
поет, академик на Бугарската академија на науките и професор-филолог на Мос-
ковскиот универзитет, како и претседател на Врховниот комитет на ВМРО, како 
и корените на архимандритот Панарет, ректор на Пловдишката семинарија. Исто 
така, од ова село, меѓу другите е и војводата Кочо Кочовски, учесник во Илинден-
ското востание, а за негова слобода, меѓу другите, своите животи ги дале: Коста 
Кусаковски, Петар Ристевски, Милан Стојчевски, Мите Фотевски, Ѓорѓи Шушев-
ски, Панде Стефановски и други.

Подмочани е карактеристично место во Преспа, па и пошироко во Македонија. 
Тоа е село каде постои приватна етнолошка музејска поставка, во сопственост на 
ентузијастот Јоне Ефтимовски, единствена институција од ваков вид во Преспа 
и во Македонија. Во убавата зграда на фолклористот Јоне Ефтимовски која се 
наоѓа во центарот на Подмочани изложени се илјадници предмети како: народни 
носии, накити и украси, предмети од домаќинството, оружје и други експонати од 
Македонија и од други балкански држави.
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ВЛАДО ПАШАРИКОВСКИ 
ВЉУБЕНИК ВО ЉУБОЈНО

Во 2017 година „Љубанските илинденски иселенички средби“ ќе ги прослават 
своите - 44 години од своето постоење. Со тоа ќе се потврди фактот дека тие се 
значајна културна манифестација не само за Љубојно и Преспа, туку и за Репу-
блика Македонија. Во изминатите 44 години на успешно организирање продефи-
лираа голем број културно-уметнички друштва, музички ѕвезди, литературни деј-
ци и други културолози. Оваа близу полувековна манифестација, останува трајно 
запишана во аналите не само на овој убав крај од нашата татковина, туку многу 
пошироко.

На Илинден во Љубојно се собираат голем број иселеници од прекуокеански-
те земји, од европските земји, Преспанци што живеат низ Македонија, голем број 
Македонци од егејскиот дел на Македонија што живеат ширум светот, гости и ис-
еленици од другите села, туристи од Претор, Сливница и Крани, како и голем број 
повратници од Преспа,  Битолско, Охридско, Леринско и од Мала Преспа.

Преубавото питомо село Љубојно и раскошната Преспа, кои се опеани во 
песните, впишани во хрониките и пренесувани во легендите, се родниот крај на 
Владо Пашариковски, човекот кој толку многу го сакаше, секогаш му се враќаше, 
и насекаде го афирмираше балканското поднебје, од каде што му се корените и 
од каде што киниса по светот, по нови предизвици. Животните иселенички прис-
тани на овој голем патриот и доблесен љубанец, од Македонија му продолжија и 
завршија во Детроит, Мичиген, Соединетите Американски Држави.

Но, каде и да одеше Владо Пашариковски, пак, се враќаше, толку, колку што му 
дозволуваа условите, и со огромна енергија, љубов и креативност, покрена  низа 
активности и реализира традиционални манифестации за своето Љубојно,   како 
што се познатите  „Љубански илинденски иселенички средби“. 

Владо Пашариковски е син на Пандо Пашариковски, познат борец од Долна 
Преспа, кој животот го даде за слобода на македонскиот народ и Македонија. Тој 
беше убиен од фашистичките војници на тогашна Бугарија. Тоа свирепо злостор-
ство   се случи во 1944 година, во непосредна близина на Љубојно.

Во тој период Владо бил дете и не можел да сфати што му се случило на се-
мејството Пашариковски. 

По ослободувањето на Преспа и Македонија, започна еден нов живот во Љу-
бојно, а Владо, како и генерациите потоа, ја почувствуваа слободата и развојниот 
самостоен животен тек, кои  донесоа процут на ова убаво, големо село.

Инаку, Владо Пашариковски е роден во 1939 година во Љубојно. Тој потекнува 
од македонско, христијанско и патриотско семејство. Основно образование завр-
шил во Љубојно, во ОУ „Димитар Влахов“. 

Потоа, се запишал во Рударското училиште во Пробиштип, за да продолжи и 
како ученик и како практикант на Истра, во Хрватска. По завршувањето на сред-
ното образование се вработил во Рударскиот институт во Пробиштип, каде оста-
нал неколку година. Во тој период Владо Пашариковски, заедно со неговиот бра-
тучед Ванчо Пашариковски беа основоположници на Одбојкарскиот клуб во Про-
биштип. Владо, особено беше добар одбојкар и беше еден од најдобрите во тимот 
„Љубојно“, екипа која беше единствена селска екипа во Македонија која имаше 
одбојкарски клуб, а кој се натпреваруваше во Првата македонска одбојкарска 
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лига. Иако екипата беше од мало место, во споредба со градовите ширум Маке-
донија, сепак, во Љубојно овој популарен спорт имаше големи традиции, а осо-
бено имаше талентирани момци меѓу кои Владо Пашариковски имаше посебно 
место во одбојкарскиот тим.

Меѓутоа, иселеничките процеси си го направија своето, Владо Пашариковски, 
како младо момче заминал по белиот свет, кого иселеничките патишта го однеле 
во метрополата Детроит, каде живеат најголем број љубанци. Таму формира се-
мејство со сопругата Пара, и станаа родители на четирите сина, наследници, кои 
гордо го носат генот Пашариковски, но и преспанскиот и македонско-американ-
скиот ген.

Во Детроит не мируваше кога беше во прашање македонската кауза. Тој на-
бргу по пристигнувањето се вклучува во активностите на македонската доселе-
ничка заедница, која станувала сѐ побројна, за конечно, најбројниот македонски 
етникум во Соединетите Американски Држави да биде точно во Детроит. 

Пашариковски беше со немирен дух, беше креативен и упорен, кога станува-
ше збор за афирмација на националните достоинства и афирмација на македон-
ското име, на македонската црква, на својот македонски народ и на своите две 
татковини - македонската во која се роди, и американската, во која е неговото 
семејство и каде  се наоѓа неговиот вечен дом. 

Тој беше дел од животот на себеорганизирање на Македонците во најголема-
та македонска доселеничка колонија во САД, во најголемиот светски центар на 
автомобилската индустрија, Детроит. Таму се вклучи во националното и духовно 
живеење на Македонците, кои беа најбројни од тетовскиот и преспанскиот крај. 
Уште од почетокот беше активен во црковните активности поврзани со црковната 
општина „Раѓање на пресвета Богородица“. 

Инаку, иницијативата за формирање и изградба на своја македонска црква 
меѓу Македонците од Детроит, постоеше уште од поодамна. Меѓутоа, таа желба се 
исполни дури кога на 14 јануари 1975 година се конституира Иницијативен одбор 
за формирање на Македонската православна црква „Раѓање на пресвета Богоро-
дица“ во Ворен – Детроит, која беше примена во закрилата на Светиклиментовата 
црква и потпадна под нејзина јурисдикција. Првата архијерејска литургија во оваа 
колонија ја отслужи надлежниот архијереј, митрополитот Кирил, во сослужение 
на тогашниот повардарски митрополит Михаил, подоцна поглавар на Македон-
ската православна црква во една римокатоличка црква во август 1975 година, а 
потоа беше организиран пикник на кој присуствуваа повеќе илјади иселеници. 

Како резултат на бројните активности, собраните средства и силната желба 
на Македонците да имаат свој македонски духовен и културно-просветен дом, во 
периодот кога се одбележуваше 75-годишнината од Илинденското востание, на 
13 август 1978 година, митрополитот Кирил, во сослужение на повеќе свештени-
ци, а пред илјадниците посетители, го изврши осветувањето на местото, додека 
на 24 декември 1978 година, беше купена зградата  во Ворен, која беше осветена 
на 20 јули 1980 година. Осветувањето го изврши митрополитот Кирил. 

За прв претседател на Македонската православна црква „Раѓање на пресвета 
Богородица“ во Ворен беше избран доблесниот патриот Владо Пашариковски, кој 
беше прифатен од сите иселеници во Детроит. Тој ги постави темелите на овој 
значаен црковно-национален центар во Детроит. 

Пашариковски живееше во Детроит, а мислеше на Љубојно. Затоа, речиси се-
кое лето доаѓаше во куќата во која се родил, и подоцна изгради свој голем дом, 
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и тука ги врвеше неговите можеби најспокојни и незаборавни деноноќија. Се на-
појуваше духовно од тоа место, кое, не случајно го носи името – Љубојно и беше 
дел од сите активности. 

Инаку, во летописните страници за Љубојно е запишано,` дека токму на Илин-
ден љубанци со гордост го истакнуваат своето бурно минато исполнето со непо-
кор и борба за опстанок. Тоа е резултат на фактот дека на првиот Илинден се слу-
чиле бурни и драматични настани, а и во текот на окупацијата Љубојно било едно 
од жариштата на револуционерното движење и првата ослободена територија.

Владо Пашариковски е дел од целокупното живеење на љубанци во родно-
то место и во Детроит. Тој е еден од најголемите организатори на иселеничките 
средби во Љубојно, кои започнале на Илинден 1974 година. Иницијатори за овие 
средби биле Мијал и Владо (Аронот) Паспаловски, кои од Соединетите Амери-
кански Држави биле дојдени во родниот крај. Тие ја платиле музичката 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 вклучи-
ле бројни иселеници и мештаните на Љубојно. Покрај претставниците на Месната 
заедница од Љубојно и љубанци, големи заслуги имаат и: Фестивалот „Илинден-
ски денови“ од Битола, Општината Ресен, Агенцијата за иселеништво на Републи-
ка Македонија,  бројни оркестри, естрадни уметници, фолклорни групи, медиуми-
те 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, да бидат масовни, да имаат поширок карактер и да 
бидат вечни. Притоа, посебно треба да им се оддаде признание на долгогодишни-
те организатори Владо Пашариковски и Бошко Рајчовски-Пелистерски, како и на 
музичката ѕвезда Ламбе Алабаковски.           

Во почетокот, средбите во Љубојно имаа карактер во вид на панаѓурска 
прослава, но, како одминуваше времето, манифестацијата прерасна во значај-
на  илинденска сенародна 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 
соработката со раководните структури на манифестацијата „Илинденски денови“ 
од Битола. Тие, речиси, секоја година, на сметка на нивната значајна  манифеста-
ција, 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 бор-
ците 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.

Пашариковски многу посветено и со голем ентузијазам се ангажираше една 
ваква манифестација да биде успешна и  да трае долго, како традиција и своеви-
ден културен и духовен амблем на Љубојно.
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БОШКО РАЈЧОВСКИ-ПЕЛИСТЕРСКИ 
И НЕГОВАТА МОНОГРАФИЈА

Во издание на реномираната издавачка куќа „Македонска искра“ од Скопје, а 
како дел од печатарската активност на „Киро Дандаро“ од Битола, излезе од пе-
чат на македонски и на англиски јазик монографијата „Бошко Рајчовски – Пелис-
терски“. Ова дело е презентер на голем број аспекти поврзани со дијаспората, со 
културата, литературата, јазикот, журналистиката, историјата, науката и религија-
та, како и со животот на Бошко Рајчовски-Пелистерски, но и на низа други аспе-
кти. Автор на ова дело е Славе Николовски-Катин, кој е познат на македонската и 
меѓународната културна и научна јавност со своите бројни публицистички, нови-
нарски, автобиографски и научни трудови. Поради пријателството со Бошко, Ка-
тин вложи голем труд и средства од издавачката куќа, сé со цел да напише дело 
за еден негов соселанец, дело кое ќе значи огледало на активностите на Преспа, 
како и огледало на биографските дијагонали, опсервации  и придонес, на  главни-
от лик и воопшто на семејството Рајчовски.

За ова многу темелно  и луксузно биографско  издание кое е отпечатено во 
боја, и содржи повеќе од 250 страници, рецензенти се: амбасадорот на УНЕСКО 
м-р Јордан Плевнеш од Скопје,  примариурс д-р Иван Апостолов од Флорида и 
професор Синиша Ристевски, свештеник од Детроит.

Ова значајно автобиографско дело, за првпат печатено двојазично - на ма-
кедонски и на англиски јазик, новинарката Фиданка Танаскова ќе напише дека, 
всушност, е огледало на вистината за иселеникот, поетот, општественикот, нови-
нарот и патриотот Бошко Рајчовски-Пелистерски. Тоа е значајно постигнување 
на Славе Катин во неговата истражувачка работа за македонското иселеништво. 
Животната приказна за љубанчанецот од Детроит и Флорида, заедно со се-
мејството Рајчовски,  е своевиден биографски блик, се потпира на фактографија 
која извира од  многудеценискиот животек, од вруточниот животен опус на Ма-
кедонците во дијаспората, со кои се гордее нивната стара татковина – Република 
Македонија.

Монографијата за Бошко Рајчовски е летопис за мошне големото семејство 
Рајчовски. Најголемиот број од фамилиите од сојот Рајчовски од втората декада 
на минатиот век претежно живеат и работат во Соединетите Американски Држа-
ви, особено во најголемиот град на државата Мичиген – Детроит. А Бошко кој во 
зима живее во Флорида, другиот период во Детроит, во лето доаѓа во Македо-
нија, во Преспа, во Љубојно. Тој е извонреден родољуб, роднокраен вљубеник, 
докажан активист, истакнато поетско и новинарско перо и македонски родољуб. 
Затоа, со право може да се рече дека ова дело на Славе Катин, е траен документ 
и вистинско сведоштво кое го овековечува богатиот личен и семен летопис на 
познатото семејство чии корени се од Љубојно-Песпа, а кои се рашириле и во Со-
единетите Американски Држави.

Монографијата е посветена на 50-годишното литературно творештво на Бош-
ко Рајчовски-Пелистерски. Ова дело од Славе Катин е поделено на 5 глави (чап-
тери) во кои се опфаќа родната земја Македонија, потоа втората татковина – Сое-
динетите Американски Држави, активностите на Бошко на поетски и новинарски 
план, како и  лозата на семејството Рајчовски. Посебен простор во книгата е пос-
ветен на  нивните корени на неговото родно село Љубојно – Преспа, на САД, на 
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македонскиот радиочас „Оро македонско“ од Детроит, на неговото литературно 
творештво и трите стихозбирки.  

Делото „Бошко Рајчовски-Пелистерски“ е поткрепено со огромен број факти, 
цитати и докази, кои фрлаат светлина врз   низа аспекти не само на поетскиот 
и немирен дух на Бошко, туку и на  македонскиот народ од Преспа, од Детроит. 
Делото претставува интересно четиво и сончева светлина за оние кои сакаат из-
ворно да се запознаат со животната приказна на иселеникот Бошко Пелистерски, 
на Љубојно, Преспа, Македонија, Соединетите Американски Држави. 

      Монографијата за Бошко Рајчовски-Пелистерски од авторот Славе Катин 
беше промовирана на јубилејните 35. по ред „Љубански илинденски иселенички 
средби“ што се одржаа на 1 и 2 август 2008 година, во Љубојно. Промовирањето 
на ова значајно и по многу нешта единствено дело,  беше дел од културното исе-
леничко збиднување во текот на илинденските празнувања во Преспа и Македо-
нија, забележала новинарката Фиданка Танаскова.

Инаку, во неговата монографија, меѓу другото е забележано, дека во детство-
то Бошко Рајчовски-Пелистерски многу пати се искачувал  накај  густата гора над 
Љубојно, во „коријата“ кон  „Свети Атанас“ и „Свети Петар и Павле“. Мали му беа 
тие ридови, тесни му беа тие атари, мечтаел да види што ли има отаде таа висока 
планина, што има отаде таа граница. Тој не мрднувал од собата кога се зборувало 
за  Македонците од другата страна на вишната гора во Герман, Раби и понатаму 
кон Костур, а оттаму и во Америка.  

Тој и како ученик во Основното училиште „Димитар Влахов“ во Љубојно, бил 
забележителен меѓу учениците, меѓу младинците. А во тие повоени години во 
Љубојно, а особено во училиштето вриело како во кошница, ги имало со стотици 
од Љубојно, Брајчино, Долно Дупени, Наколец, Штрбово, Крани и дури од Сливни-
ца. Во тие младешки години, Бошко умееше да се повлече некаде сам низ куќата 
или дворот и со книгата в раце, напросто да ги голта оние бајки и сказни, но и 
книги од историјата, кои ја развивале богатата детска фантазија.  

Исто така, во монографијата е забележано дека Бошко заминал во Америка кога 
имал 19 години, значи во цутот на младоста. Уште тогаш многу фамилии од селото 
Љубојно биле заминати во Детроит, така што тој имал роднини и пријатели кои му 
се нашле во моментите кога требало да ја преброди носталгијата. По некоја година 
во Детроит дошле и неговите најблиски, родителите и сестра му и тоа уште повеќе 
му го олеснило животот во туѓина. Целиот работен век го поминал во автомобил-
ската индустрија „Крајслер“, работел на машини, а бидејќи компанијата имала мно-
гу поволни бенефиции за вработените, по 30 години работа ги исполнил условите 
за пензија и така, од неговата 51 година до денес е пензионер. Тоа му овозможило 
во изминатиот период редовно, секое лето, да доаѓа во Македонија. 

Тој е уредник и водител на програмата „Оро македонско“ која ја прослави 
својата 45-годишнина, што тој лично  со голем сентимент, го доживеа како многу 
важен овој радио јубилеј. Програмата уште оттогаш има стандардна шема - се 
емитува секоја сабота, а од новава 2017 година во недела, по два часа, во период 
кога повеќето луѓе се во своите домови и можат преку слушањето радио да се 
пренесат со мислите во родниот крај. Програмата опфаќа информации за најак-
туелните случувања во Македонија, разговори со личности од општествениот и 
политичкиот живот во Македонија, со личности од дијаспората, има и многу му-
зика, а дописник од Македонија е долгогодишниот новинар на весникот “Нова 
Македонија“ Фиданка Танаскова. 
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На Рајчовски, исто така, поезијата е неговата љубов уште од младоста. Тој зема 
учество на „Струшките вечери на поезијата“. Има напишано три поетски збирки – 
„Дамари“, која е објавена во Америка, како и „Блиски сводови“ и „Тој не се врати“, 
кои се објавени во Скопје. За третата книга „Тој не се врати“ во 2000 година ја 
доби наградата „Иселеничка грамота“ и по тој повод настапи на манифестацијата 
„Мостови“ на фестивалот „Струшки вечери на поезијата“. Инаку, на „Мостови“ има 
настапувано 4 пати. 

Бошко Рајчовски е член на организацијата „Обединети македонски Америка-
нци од Детроит“ (ОМАД), која е формирана во март 2010 година, а чиј претсе-
дател е адвокатот Том Бајов. 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 многузначајна мисија и оригиналните, патриотски и благородни иниција-
тиви, работејќи во интерес на македонскиот народ, оваа организација стекнува 
респектирано име и углед во државата Мичиген и пошироко.

Исто така, Бошко е еден од основачите на друштвото „Љубојно“ во Детроит, 
кое еднаш годишно на празникот Свети Атанас (летен), обично на 15 мај, (најблис-
ката сабота или недела) организира пикник, како сеќавање на селската слава, која 
вековно 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, и љубанчани од другите делови на Америка.

Во монографијата е запишано и тоа дека Бошко Рајчовски бил организатор на 
голем број културни настани, средби, концерти и дружења на нашите луѓе во овој 
дел на американската држава. Во новото катче доаѓањето на гости од Македо-
нија стана традиција, и нема да се заборават концертите, на пример, на Кочо Пе-
тровски, Александар Сариевски, Виолета Томовска, Васка Илиева, и многу, многу 
други звучни имиња на македонската естрада. 

Исто така, од Клубот што го формира Бошко и академикот Димитар Митрев 
беше еден од угледните поканети гости, заедно со многу други познати личности 
од академскиот живот  и творечкиот опфат, потоа истакнатиот поет Љубен Таш-
ковски, и уште редица многу познати културни дејци.

Во тоа време, исто така, за првпат се формира и фолклорна група, која беше 
собиралиште за младите генерации и расадник за идните фолклористи. Со ус-
пешните фолклорни настапи Македонците се афирмираа пред другите етнички 
групи и ги собираа симпатиите. Со тоа постепено печалбарскиот живот добива 
поинтересни димензии  и поинтересно  секојдневие.

Меѓутоа, најзначајно место во монографијата е посветено на Љубојно и Бошко,  
на тој инспиративен тематски извор, бидејќи тие живеат за Илинден, така често 
пати велат многумина љубанчани. Неговото име е тесно поврзано со илинденски-
те манифестации.  

Повеќе години со ред ги организира „Љубанските иселенички средби“ на кои 
има големо  присуство и гостување на фолклорни групи, ансамбли, истакнати 
личности од уметничкиот свет и луѓе вљубеници во пишаниот збор. Една од ини-
цијативите е неговата искрена желба да  организира „Фолк-фест – Преспа“ во 
Љубојно. Секогаш со многу чувства и со восхит зборува за Љубојно, за средбите, 
за Македонија... Тој е голем вљубеник во своето родно место.
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„СВЕТСКИОТ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС” 
ПОБОРНИК ЗА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА

Бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски е активен во македонските органи-
зации од неговото пристигнување во САД па до денес. Тој, особено, е активен 
во Светскиот македонски конгрес (СМК). А, СМК е широка организација која го 
форсира цивилното општество и економскиот развој, ги координира и им дава 
техничка поддршка на невладините организации. Оваа организација е една од 
највлијателните македонски невладини организации во светот. Еден од најуглед-
ните членови на Конгресот, секако, бил бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, кој 
во 1993 година беше избран за претседател на Светскиот македонскиот конгрес 
за Северна Америка. Неговата работа во СМК, особено, резултираше со органи-
зирање хуманитарни активности за спонзорирање на истражувачки работи од 
областа на историјата на Македонија. 

Во исто време кога бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, како еден меѓу 
економски најуспешните Македонци во светот, беше претседател на Светскиот 
македонски конгрес за Северна Америка беше и потпретседател на Светскиот 
македонски конгрес. Во август 1994 година - претседателот на Македонскиот 
светски конгрес за Северна Америка, Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, кога Македонија 
беше меѓународно призната, иако не под нејзиното уставно име, ги изложи своите 
погледи за можностите за македонската економска преродба и за нејзиниот ната-
мошен демократски развој. 

Тој му порача на македонскиот народ дека заслужува да има многу повеќе и, 
меѓу другото, рекол: „Драги браќа и сестри Македонци и Македонки, од мое лич-
но име и од името на Светскиот македонски конгрес за Северна Америка, сакам 
да ве поздравам сите коишто сте присутни овде, и другите коишто ја следат про-
грамата на Радиото и на Телевизијата во Македонија. Јас би сакал уште еднаш да 
ја потенцирам улогата на Светскиот македонски конгрес и работата која минатата 
година ја оствари овој Конгрес за Северна Америка. Ние активно се вклучивме 
со американските колеги и бизнисмени во заедничката соработка во што побрзо 
воспоставување на дипломатска соработка и дипломатски односи меѓу Соедине-
тите Американски Држави и Република Македонија, а што е многу значајно и да 
се отвори американска амбасада во Македонија. Но, сè уште тоа не е направено, 
а не е направено поради тоа што некои состојби во Македонија треба да се рас-
ветлат, а американската влада и американските сенатори веќе суштествено ги 
согледуваат работите во нашата земја. Оние луѓе кои денес се наоѓаат на власт, 
не ја водат политиката по демократски пат. Затоа, јас ги поканувам сите Маке-
донци да работиме заедно во името на демократијата во Македонија, а со тоа 
другите западни земји, кога ќе видат дека ние работиме на една таква западна 
демократија, најверојатно, ќе се обидат да ни помогнат во изградбата и иднината 
на државата Македонија. Друго што би сакал да го напомнам е дека Македонија 
треба да се изгради како правна држава во која на секој Македонец ќе му бидат 
загарантирани исти права, а со тоа, се разбира, и еднаквост пред законот. Исто 
така, сакам да напомнам дека Светскиот македонски конгрес се заложи преку 
светските организации за човекови права да испрати комисии во егејскиот дел на 
Македонија за пребројување на населението, кои констатираа дека има повеќе 
од еден милион Македонци.
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Јас конкретно сум разговарал со повеќе сенатори од Соединетите Американ-
ски Држави и веднаш по моето враќање и по завршувањето на Второто генерално 
собрание, веќе имам закажано состанок со неколку сенатори кои ќе ги запознам 
со ситуацијата во Македонија. Уште еднаш сакам да напомнам дека македонски-
от народ заслужува повеќе отколку што има денес. Тоа ние можеме да го оствари-
ме со една економска програма, а познато е дека Македонците се способни луѓе, 
зашто во коренот и генот тоа им е всадено од памтивек. Некои Македонци, овде 
во Македонија, велат дека не сме организирани и дека не можеме да работиме, а 
како може Македонецот патувајќи надвор од Македонија, во Германија, Америка 
и Австралија да биде меѓу првите. 

Затоа, уште еднаш ги повикувам сите Македонци со заеднички сили и од срце 
да почнеме да работиме заедно за изградбата на нашата татковина. На крајот „Да 
живее Македонија!”, рекол Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски. 

Во историјата на Светскиот македонски конгрес (СМК) е забележано дека тој 
е прва и единствена меѓународна невладина, непартиска и непрофитна органи-
зација кога и да е формирана во историјата на македонскиот народ која прет-
ставува неформален светски парламент на Македонците од сите делови на Ма-
кедонија во целиот свет. Мисијата на СМК, пред сè, е благородна и патриотска. 
СМК, всушност, не е манифестација, туку континуиран долгорочен процес на кој 
влијаат голем број поединци, групи, движења, настани, интереси, држави, разуз-
навачки служби, меѓународни процеси... 

Основна цел во почетокот беше да се подигне нивото на свеста кај Македон-
ците во сите делови на Македонија и во целиот свет. Бидејќи, македонското пра-
шање на Балканот не може да се решава и да се третира парцијално, сепаратно, 
туку интегрално, СМК има за цел да ја наметне свеста за потребата од помиру-
вање и обединување во една единствена меѓународна организација. Преку так-
вата организација ќе се артикулираат интересите на Македонците независно од 
нивната политичка припадност, верско уверување, социјално потекло, општест-
вена положба и државјанство кое го поседуваат.

Исто така, не треба и нема да се прави разлика на национално ниво пред до-
мицилните власти во земјите каде што Македонците живеат, работат, престојува-
ат, учат, студираат, така и на меѓународно ниво пред меѓународните организации 
кои ги третираат човековите права и слободи. Во овој поглед, СМК ја оправда таа 
своја мисија. Се разбира, престојат уште многу задачи, затоа што освојувањето на 
правата е динамичен процес, еднаш стекнатите права треба постојано да се уна-
предуваат, да се повторуваат, бидејќи правата кои не се знаат или се забораваат, 
исто како и да не постојат. 

Во организација на Иницијативниот комитет за обединување на Македонци-
те од Чикаго на 18 мај (косар) 2002 година во овој град се одржа конференција 
на која биле поканети претставници на сите македонски организации во Северна 
Америка. Свесни за тешката положба во која се наоѓа Македонија, организатори-
те на хуманитарната организација од Чикаго по успешното собирање на помош од 
25.000 американски долари за семејствата на загинатите во воениот конфликт 
од 2001 година во Македонија, решија дека во интерес на сите Македонци, крајно 
време е да се обединат сите сили за да се помогне во излегувањето од тешката 
криза во која се наоѓа нашата татковина, криза за која се одговорни сегашните 
партии на власт како и поранешната владејачка гарнитура. 
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Иницијативниот комитет бил составен од добро познатите македонски па-
триоти и активисти: Дане Поповски, Раде Јанковски, Митко Ристев и Блаже Ми-
цалковски. На конференцијата биле поканети претставници на сите македонски 
цркви и организации во Северна Америка, а присуствувале и претседателот на 
„Македонска алијанса”, Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, Васил Бабамов и Марјан Кочо-
вски од Македонско-американската асоцијација за пријателство. 

Конференцијата ја отворил и ја водел господин Дане Поповски, а прв ја поз-
дравил претседателот на „Македонска алијанса”, Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски кој 
присутните ги информирал за тешката ситуација во која се наоѓа Македонија и го 
истакнал пресудното значење на учеството и интеграцијата на Македонците од 
целиот свет во политичкиот процес во Македонија. Тој, меѓу другото, рекол дека 
земјата е предводена од политичари чиј единствен интерес е личното богатење и 
партиската верност што како резултат доведе до пропаѓање на Македонија. Гос-
подинот Атанасоски истакнал дека е потребно итно обединување на Македонци-
те поради заедничко дејствување во Македонија и во странство, притоа наведу-
вајќи ги искуствата на земјите како што се Хрватска, Израел итн.

Васил Бабамов од Македонско-американската асоцијација за пријателство 
зборувал за итната потреба за здружување и дејствување преку лоби. Тој истак-
нал дека Албанците оствариле повеќе од стотина средби со Стејт департментот, 
а Македонците само една средба. Резултатот е очигледен. Во врска со лобито, 
бизнисменот Атанасоски подвлекол дека е потребно пошироко учество на сите 
македонски организации во САД и избор на општоприфатени делегати кои ќе ги 
претставуваат македонските интереси пред американските власти. 

Исто така, Атанасоски рекол дека на Македонија не и се потребни 54 политички 
партии, туку една вистински македонска партија како што е „Македонска алијанса”. 
Потоа им се дало можност на присутните да им постават прашања на излагачите. 

Според пишувањето на „Македонско сонце” бр. 417 од 28. 6. 2002 година, ма-
кедонските иселеници во Америка се состанале во градот Детроит, Мичиген за 
да се запознаат и да разговараат за најновите политички состојби во Република 
Македонија во јуни (жетвар) 2002 година. Оваа средба ја организирала Маке-
донската црковна општина „Света Богородица”, која е една од најорганизираните 
општини на американскиот континент. Македонските иселеници најмногу се ор-
ганизираат преку Македонската православна црква која помага во формирањето 
на општините кои ги обединуваат Македонците во светот. На оваа средба се оби-
деле да се организираат и да проговорат за нивно учество во претставувањето на 
македонските национални интереси во Америка. На средбата на македонските 
иселеници во Детроит присуствувал заменик-гувернерот на Мичиген, Дик Пост-
хумус; кандидатот за сенатор Алберт Росковски; претседателот на Организација-
та на Латиноамериканците, Виктор Дијаз, како и тогашниот потпретседател на 
СДСМ, Владо Бучковски. 

Затоа со право се вели дека Големиот Џорџ навистина е прототип на Македо-
нец кој со своето знаење, интелигенција, итрина и приспособливост успешно се 
снашол во туѓина. Цели дваесет и пет години од осамостојувањето на Република 
Македонија, тој со срце, душа и голема љубов учествува и инвестира во еконо-
мијата, политиката, културата, медиумите и воопшто во социјално-општестве-
ното живеење и опстојување на македонскиот народ и Македонија. Џорџ Атана-
соски е еден од најуспешните македонски бизнисмени во САД, за што е добитник 
на бројни награди, меѓу кои на највисокото американско општествено признание 
„Островот Елис“.
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ДУШКО СИНАДИНОВСКИ 
ПОЗНАТ ИСЕЛЕНИК ОД ДЕТРОИТ

Детроит е велеград кој лежи на езерото Ири - една од петте метрополи во Со-
единетите Американски Држави и седиште на ав то мо бил ски те компании „Форд“, 
„Крајслер“ и „Џенерал моторс“. Тоа е град на авионската и електронската индус-
трија, кој уште во 1796 година го формирале Французите. Исто така, Детроит е 
еден од големите центри на афроамериканското население, како и значаен кул-
турен, административен и спортски центар на тие аме ри кан ски простори.

Меѓутоа, за нас најзначајно е тоа што Детроит е средиштето на најбројната ма-
кедонска колонија во Соединетите Американски Држави, во која првите печалба-
ри од егејскиот дел на Македонија се доселиле уште при крајот на XIX век. Денес 
во него живеат четириесетина илјади Македонци и тоа претежно од Тетовско, 
Преспанско и Битолско. Затоа, со право се вели дека жителите од село Вратница 
- Тетовско и од Љубојно - Преспанско се преселиле во Детроит, а нив, за жал, ги 
има повеќе таму отколку во Македонија и тоа: околу 300 семејства од Вратница, 
а околу 120 семејства од Љубојно. 

Еден од познатите иселеници во Детроит, секако, е Душко Синадиновски. Спо-
ред неговите биографски податоци, тој е роден на 21 октомври 1949 година во 
Вратница, едно од најпечалбарските села во Македонија. Осумгодишното обра-
зование го добил во ОУ „Симче Настовски“ во Вратница, кое го завршил во 1964 
година, а Машинско училиште завршил во Белград.

Судбината, или желбата за подобро утре, во 1968 година го однела во Париз, 
а по една година пристигнал во Детроит. Таму го продолжил образованието и се 
запишал во гимназија на Wayne County Community Coledge, која ја завршил во 
1972 година. Во 1974 година се запишал на 

Државниот универзитет Веин (Wayne State University), на кој во 1977 година 
дипломирал на политички науки. По завршувањето на факултетското образова-
ние се вработува во Интернационалниот институт на Детроит, како координатор 
за културни и социјални активности, а потоа работи како двојазичен инструктор 
во едно училиште во Детроит. Во 1979 година станува програмски координатор 
за етничка програма на Универзитетот во Детроит и во 1982 година магистрира и 
станува магистер по филозофија. Потоа се вработува во Американскиот оддел за 
одбрана, каде останува да работи шест години, за потоа во 1998 година да отвори 
сопствен бизнис за осигурување и инвестиции.

Душко Синадиновски се здоби со образование во Детроит, но не го заборави 
своето родно место, кое повеќе пати го има посетено. Инаку, Вратница е сместена 
во Полог, во подножјето на планинскиот врв Љуботен на Шар Планина, на надмор-
ската височина од околу 700 метри. Селото се наоѓа на магистралниот пат кој води 
од Тетово до граничниот премин Јажинце на македонско-косовската граница, во 
непосредна близина на реката Ракита, која се влева во Вардар. Селото Вратница 
од Тетово е оддалечено 22 километра а се наоѓа на само 5 километри од Јажинце.

Во минатото Вратница била општински центар во која влегувале и селата Ја-
жинце, Рогачево, Старо Село, Беловиште и Орашје,додека денес селото е дел од 
проширената Општина Јегуновце.

Се верува дека некогашното село Моравце, сместено околу 800 метри северо-
западно од него, е претходник на денешното современо село Вратница. Поради 
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притисокот на османлиските власти, жителите на Моравце биле принудени да по-
бараат посигурна област за населбата. Првично се населиле во денешно Косово, 
но на крајот повторно биле принудени да се вратат назад. По нивното враќање, 
заедно со потомците на иселениците го создале селото Вратница, кое, во пишани-
те извори за првпат се споменува во 1795 година. 

Вратница била цел на идејата за  Голема Албанија, откако била објавена 
со Призренската лига во 1878 година. Во текот на Втората светска војна, таа на 
кратко се нашла во територијата на Голема Албанија, создадена од балистите. За 
време на воениот конфликт во Македонија во текот на 2001 година,пак, била цел 
на постојани напади и дел од борбите кои се случиле во текот на конфликтот.

Во текот на постконфликтниот период, селото се нашло под удар на албански-
те вандали и терористи, кога заедно со селата Старо Село, Беловиште и Рогачево, 
биле под практична опсада од членови на т.н. Ослободителна народна армија. 

Селото Вратница за првпат било запишано во османлиските дефтери во XV 
век. Во првите дефтери, населението изнесувало 59 семејства. Селото било под 
влијание на миграциски движење во текот на XX век, кога голем број на жители 
се иселувале во САД.

Во 1914 година, вкупното население изнесувало 1.131 жител со вкупно 131 куќа; 
во 1948 година, имало 1.299 жители и 197 куќи; а според последниот попис на 
населението на Македонија од 2002 година, селото има 505 жители. 

Душко Синадиновски е познат и признат американски вратничанец во Детро-
ит. Тој се вклучил во македонската заедница набргу со неговото доаѓање во но-
вата средина. Уште како студент беше иницијатор за формирање на Културното 
друштво „Слога“ од Детроит со цел да се организираат забави за младите и за 
афирмација на македонската култура, формирајќи драмска секција. Во тие годи-
ни беше избран во управата на тетовското друштво „Шар“ и секретар на „Обеди-
нети Македонци“ од Детроит. 

Инаку, подолг период меѓу Македонците, во градот на автомобилската индус-
трија, Детроит, постоела иницијатива за формирање и изградба на македонска 
православна црква. Меѓутоа, таа желба се исполнила дури во 1975 година кога 
Македонската православна црква „Света Богородица“ била примена под закри-
лата на Светиклиментовата црква и потпаднала под нејзина јурисдикција и кога 
митрополитот Кирил отслужил прва литургија на македонски јазик.

Еден од активистите кој имаше позитивни - македонски идеи за формирање 
на македонска православна црква во Детроит беше, секако, Душко Синадинов-
ски. Меѓу другото, тој беше еден од организаторите на првиот состанок со то-
гашниот прота Методи Гогов, подоцна поглавар на Македонската православна 
црква , што се одржал во 1974 година; тој беше член на црквата кој придонесе 
за правичен избор на архитектот кој ќе го направи архитектонското решение за 
новиот објект на црквата „Света Богородица“; тој помогна од 1976 година Етнич-
ката дирекција на Мичиген да ги запише Македонците како посебен народ и дека 
треба да се претстават пред американската јавност како Македонци; тој успеа во 
1982 година, за првпат во публикацијата на Етничката дирекција на Мичиген да 
биде објавен текст за македонската емиграција во Америка каде беа опфатени 
историјата и присуството на Македонците во САД; тој успеал на телевизиските и 
радиопрограмите да ја афирмира македонската нација и Македонија.

Уште во 1977 година со вработувањето во училиштето како двојазичен инструк-
тор, помогна македонскиот јазик да биде официјално прифатен во училиштата и 
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на учениците од македонско потекло да им се даваат инструкции на македонски, 
а не на српски јазик. Тие ученици или биле родени во Америка или, пак, биле дој-
дени како мали деца, затоа тие воопшто не можеле да ги разберат инструкциите 
на српски јазик. Таа пробна програма подоцна се користеше во многу училишта 
во Мичиген и пошироко, со што македонскиот јазик беше прифатен како втор ја-
зик за голем број ученици, а се вработија бројни македонски наставници да го 
шират македонскиот јазик меѓу учениците. 

Значајно е да се одбележи дека во 1980 година, Душко Синадиновски со теле-
грама беше поканет од претседателот на САД Џими Картер во Белата куќа; што 
беше првпат еден Македонец да биде официјално поканет во Белата куќа; потоа, 
тој беше иницијатор за собирање на книги од македонско творештво во Библио-
теката во Детроит, кои беа донирани од тогашната Матица на иселениците од Ма-
кедонија; беше иницијатор, неговиот пријател Американецот Пери Данкин (Perry 
Dunkin) да ја посвети неговата докторска диплома на македонската историја во 
1979 година, а кој влијаел кај американските власти да се деблокира Вратница 
во 2001 година. Во 1980 година, пак, по негова молба на конференцијата на Хел-
синшкиот комитет Американската делегација го постави прашањето за човекови 
права на македонското малцинство во Бугарија и Грција..

Во 1979 година, како гостин на Матицата учествува на Семинарот за македон-
ски јазик во Охрид. Во текот на престојот се запознал со голем број вистини за ма-
кедонската лингвистика, за Македонија, а особено за Македонската православна 
црква - Охридската архиепископија, при што, заедно со странските учесници на 
Семинарот посетил повеќе градови со културно-духовни споменици.

Неговата поврзаност со Република Македонија Душко Синадиновски ја потвр-
ди кога беше еден од членовите на МАНА (Македонско- американска национална 
асоцијација) од Детроит за време на посетата во Македонија во 2003 година. Де-
легацијата посети голем број села и македонски културни споменици и цркви кои, 
за жал, беа оштетени или уништени во т.н. војна во 2001 година. Меѓу другото, 
делегацијата се сретна со високи членови на Владата на Македонија и со амери-
канскиот амбасадор во Македонија, Лоренс Батлер (Lawrence Butler)..

Во таа пригода Душко Синадиновски го информираше американскиот ам-
басадор и неговите соработници за немилиот случајот кога во текот на Втората 
светска војна паднал американскиот авион во непосредна близина на Вратница. 
Тогаш вратничани ги жртвувале своите животи за да ги спасат пилотите на авио-
нот во тие немирни времиња кога Македонија била под бугарска фашистичка 
окупација. Една деценија подоцна Американците подигнаа скромен споменик 
за паднатите пилоти, при што оддале голема благодарност на вратничани и на 
Македонија за долгогодишната воена соработка. Исто така, Душко Синадиновски 
предводи мешана американска делегација во Македонија во 2005 година, со цел 
да се развие механизмот за соработка со републиката.

Од општествено-политичките активности на Душко Синадиновски треба да се 
одбележи дека во 2013 година тој беше кандидат на СДСМ за пратеник од дијас-
пората за Америка. 

За својот ангажман во американското општество и во македонската заедни-
ца во Детроит, тој е добитник на голем број признанија и награди, меѓу кои, од 
американските и македонските институции, како и од Македонската православна 
црква „Света Богородица“ во Детроит.
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Д-Р ЛЕОН СПЕРОВ 
ГИНЕКОЛОГ ОД СВЕТСКИ ГЛАС

На покана на поранешното Министерство за иселеништво на Република Ма-
кедонија и нејзиниот министер Мартин Треневски, прочуениот американски и 
светски научник и гинеколог д-р Леон Сперов, професор по акушерство и гинеко-
логија и репродуктивна ендокринологија на Орегонскиот медицински факултет, 
на Универзитетот за медицински науки во Портланд, престојуваше неколку дена 
во Македонија. Заедно со авторот на овие редови, Славе Катин, д-р Леон Сперов, 
меѓу другото го посети неговиот дом во Љубојно и повеќе места во Преспа. За од-
бележување е тоа што го посетивме граничниот премин, кој е затворен, кај селото 
Долно Дупени, за да ѕирнеме на кај Герман, од каде се корените на д-р Сперов. 

Селото Герман е едно од најголемите и најубавите села во Солна Преспа. Тоа 
е познато и по тоа што во 1888 година е пронајдена надгробна плоча на комитата 
Никола, жена му Рипсимија и синот Давид. Таа била поставена таму од цар Са-
моил.   Гробот на кого што била поставена не е пронајден, но се смета дека се 
наоѓал во црквата „Свети Герман“. Не е познато кога умреле Никола и жена му. Се 
претпоставува дека комитата Никола умрел во селото Герман или во околината, 
каде што и може да управувал. Моментно плочата се наоѓа во Софискиот музеј, 
најверојатно пренесена во виорот на војните.

Во текот на престојот на д-р Сперов во Скопје, тој се сретна и разговараше 
со тогашниот министер д-р Драган Даниловски и директорот на Гинекологија и 
акушерство во Скопје проф. д-р Видое Димитриов. При посетата, пак, на Минис-
терството на иселеништво, му беше доделен медалот „Свети Климент Охридски“ 
за неговиот придонес во афирмацијата на Македонија во светот. Потоа, тој ги по-
сети и се сретна со свои колеги и роднини.

Познатиот гинеколог и специјалист за имунологија проф. д-р Леон Сперов е 
роден во Лореин, Охајо на 2 јули 1935 година. Го завршил Денисовиот универ-
зитет во Гренвил, Охајо во 1957 година, стекнувајќи се со диплома за завршен 
факултет, додека во 1961 година дипломирал на Медицинскиот факултет на Уни-
верзитетот Кеис Верстерн Ресерв во Клевленд, Охајо. Потоа д-р Сперов бил на 
специјализација на Универзитетската болница во Кливленд, во Болницата во Јејл 
во Њу Хавен и во други установи.

Мегу другите професионални задолженија, тој бил директор на Гинеколошко 
ендокринолошката лабораторија на Медицинскиот факултет Јејл и професор и 
претседавач на Гинеколошко-акушерската болница на Орегонскиот факултет за 
медицински науки во Портланд.

 Д-р Сперов е член на бројни национални и регионални организации.Тој е по-
знат и признат автор на повеќе научни книги, особено на една од најкористените 
медицински книги „Клиничка гинеколошка ендокринологија и стерилитет“, чие 
прво издание се појави во 1973 година, а шестото се појави во 2000 година.

Оваа позната книга е преведена на шпански (три изданија), португалски (четири 
изданија), српско-хрватски, италијански, фарски, германски, турски и грчки јазик. 
Исто така, тој е автор на книгата „Клинички водич за третман на возрасни жени“ и 
на „Клинички водич на контрацепција“, која е преведена на португалски, шпански и 
јапонски и на книгата „Клиничка гинеколошка ендокринологија и стерилитет“: 

Во текот на престојот на Леон Сперов на Република Македонија го замоливме 
да говори за својата посета. Текстот што следи на прашањата на авторот на овие 
редови, се неговите одговори.
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Така, д-р Сперов, меѓу другото го рече следното:
„Уште на почетокот сакам да потврдам дека јас сум Македонец! Всушност, 

мојот дедо Наум Сперов Олков беше роден во селото Герман, Преспа, во Егејска 
Македонија. Тој го напуштил селото во 1911 година и заминал во САД. Таму тој 
останал десет години, работејќи на железниците ширум Америка и штедејки ги 
парите од заработувачката. Ние малку знаеме за тој период, со исклучок на она 
што тој ни го кажа дека не правел ништо освен дека штедел пари. 

Најверојатно на татко ми Васил го дал стимулот за патување за Америка, за-
едно со Севда и Стево во 1921 година. Тие патувале со воз до Марсеј, од каде 
продолжиле со брод. Потоа, од островот Елис заминале во Охајо кај Ѓорѓи кој по-
доцна ни стана кум и кој работеше во Железарницата во Лореин. Во Охајо тие ку-
пиле 24 акри земја (над десет хектари), на која имало куќа. Таму изградиле друга 
куќа и околу осум акри евтино им го продале или подариле на нивните соселани 
од Македонија, кои дошле дури во Америка да живеат со нив. Тоа биле Гела и 
Галица (Сотира) Котеви“ .

Во разговорот што го водевме во Љубојно, добивме инспирација да се навра-
тиме на неговите детски години. При што д-р Сперов ми рече:

„Фармата имаше сè, беше вистинска македонска фарма. И денес можам да 
нацртам вистинска слика со сè што беше во неа. Имавме кокошки, свињи и една 
крава, која ја држевме поради млекото и за правење сирење. Имавме калинки, 
јаболки, цреши, круши и грозје. Одгледувавме пченка, домати, пиперки и тутун на 
дедо Наум за да си прави пури. Баба ми, пак, секој ден месеше леб. 

Летно време, семејствата се собиравме, така што жените можеа да работат во 
подрумот да подготвуваат зимница. Жештината од големиот шпорет од дрва ја 
отежнуваше работата. Баба ми, пак, немаше желба да готви на плинскиот шпо-
рет во куќата. Единствениот повод кога го употребуваше тој шпорет беше кога 
ни правеше питулици (палачинки). Таа мислеше дека прави добри палачинки, би-
дејќи тие беа многи тенки. Најубаво се чувствувавме кога одевме на игранки за 
време на викендот, во зима во црквата, а на пикници во летото. Живо се сеќавам 
на кларинистот кој се викаше Кимо. Многу од пикниците беа спонзорирани од 
Социјалистичката работничка партија.

Кога моето семејство дојде во Охајо, оваа партија организираше курсеви по 
англиски јазик на новодојдените. Така, татко ми Васил научи англиски и стана до-
животно убеден марксист. Причината што немам македонско име е поврзано ток-
му со гореспоменатото. Кога сум се родил ме крстиле Делеон, по името на Даниел 
Делеон, основачот на Социјалистичката работничка партија. Кога наполнив седум 
години се појави опасност за комунистите во Америка, па затоа татко ми Васил ми 
го промени името во Леон, за да бида заштитен. 

Додека живеев на фармата дедо Наум работеше во Железарницата во Ју-
жен Лореин. Секој ден одеше со автобус од дома до фабриката. Татко ми Васил, 
пак, имаше дипломи за електричар и за бербер. Тогаш семејството позајми 1.500 
долари и купи стан на еден кат каде беше отворена берберница. Берберницата 
беше сместена на половина од зградата, додека другиот дел беше даден под ки-
рија. Во 1943-44 година мојот татко Васил, Стево (кој работеше во фабриката за 
автомобили во Детроит), вујко Џим и кумот Ѓорѓи заеднички ја купија бираријата 
во Кливленд. Таа се наоѓаше на авенијата „Детроит“, на аголот на задната страна 
на италијанскиот кварт.
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Една година живеевме во Кливленд. Притоа, морав да бегам од училиште 
дома, како единствен кој не беше Италијанец, бидејќи Италијанчињата постоја-
но ме гонеа. Затоа, по четири месеци бев префрлен во „Специјално работничко 
училиште“, во кое доаѓав со транвај. Живо се сеќавам на тоа место. Во една соба 
бевме околу 20 деца од прво до осмо одделение, учевме француски, математика 
и моравме да купуваме по еден роман секој месец. 

Потоа го купивме местото во Акрон. Сметам дека семејството беше мотивира-
но да го направи тоа поради соседството и за врските со Македонците во Акрон. 
Таму пет македонски партнери, од кои браќата Сперови, Васил, Стево и Крис, 
вујкото Џим и кумот Ѓорѓи го формираа кафето „5 Звезди“. Во него храната што се 
ја подготвуваше вујко Џим беше извонредна и вкусна. . 

Јас бев првиот од нашата фамилија што имаше завршено повеќе од основно 
образование. Очигледно беше дека мојата фамилија, поради докторите и учите-
лите кои потекнуваа од неа, биле многу почитувани во Македонија. Во очите на 
мојот татко, мој најголем дострел беше да станам и лекар и професор. Во првите 
години на училиште имав голема мака со јазикот, бидејќи најголем дел од време-
то го минував со баба ми која зборуваше само македонски. Кога доаѓам во Маке-
донија, јазикот ми се враќа по 3-4 дена и кога тоа се случува навистина ме обзема 
чувство на топлина и убавина.

За време на мојата кариера јас бев учител, клиничар и истражувач. Но, 
 нај- многу од сè се гледам себеси како учител. Затоа, мојата книга е, всушност, 
моето достигнување. Оваа книга е најпродавана од областа на гинекологијата и 
акушерството. За првото издание, јас и моите двајца коавтори напишавме еднак-
ви делови. До четвртото издание јас станав автор на целата книга. Повеќето од 
важните медицински книги, а можеби и сите се уредени од повеќемина научници 
и напишани од 30 до 70 стручни соработници. Мојата книга е единствена по тоа 
што е напишана само од мене... 

Инаку, тоа доаѓање на д-р Сперов, му беше по петти пат во Македонија и во 
разговорите во текот на нашето другарување го рече следното:

„Целта на моето доаѓање во Македонија беше посета на Министерството за 
иселеништво и на семејството од страна на мојата тетка Ристосија (Вангелица), 
која беше мажена за Вангел Бубутиовски, од Љубојно, Преспа. 

Меѓутоа, при посетата бев многу пријатно изненаден кога го добив медалот 
„Свети Климент Охридски“ од министерот Мартин Треневски. Од сè е најважно 
тоа што моето семејство беше присутно на чинот на доделувањето на медалот. 
Кога ќе се вратам дома ќе уживам покажувајќи им го медалот на сопругата и ќер-
ките. Имам намера да ги врамам медалот и дипломата, да ги закачам на ѕид каде 
се сликите од Герман во Преспа, моето семејство, баба ми и дедо ми.

Инаку, да бидам искрен не сум учел за Македонија и македонскиот народ. Така 
е со нас во дијаспората. Меѓутоа, сум се трудел по нешто да прочитам по весници-
те. Но се чини дека од списанието „Македонија“ научив многу за Македонија, осо-
бено од англиските текстови на Катин. Списанието за мене е прозорец кон светот 
кое го читам, се разбира, со тешкотии и на македонски јазик.

Исто така, после оваа моја посета на Љубојно и Охрид ме направи да се чув-
ствувам како вистински Македонец. Бев исполнет од топлина и уживање за овие 
денови во мојата Македонија. Затоа ви благодарам за ова богато искуство што го 
додадов на сеќавањата за Македонија“, рече во разговорот познатиот и признат 
американски и светски научник и гинеколог од македонско потекло.
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ПЕТАР СТАМАТОВ 
ДОНАТОР ЗА МАКЕДОНСКИТЕ СТУДЕНТИ

Животната историја на Петар Стаматов е, истовремено, и скромен дел од исто-
ријата на неговото родно Смилево, на Македонците во дијаспората, а преку нив и 
на нивната татковина – Македонија. Тој ја основа Фондацијата „Петар Стаматоф” 
во 1988 година, по примерот на Фондацијата „Атанас Близнакоф”, која е форми-
рана во 1977 година.

Петар Стаматов, доблесниот донатор, ја напуштил својата родна земја – Ма-
кедонија од економски причини, а спомените, мислата, љубовта, тагата и патри-
отскиот дух кон татковината и својот народ не го напуштиле. Проникнувањето 
на овие хоризонтали во животот на Петар Стаматов и другите донатори, како и 
сите Македонци ширум дијаспората, ја открива сликата за библиската природа на 
земјата на нивното потекло сместена на балканските простори.

Она што се случувало од исконските времиња на Филип Втори и Александар 
Трети-Македонски, или како што е познат Александар Велики, преку незаборавни-
те битки на цар Самуил, до оние на Гоце Делчев, Даме Груев и сите борци по нив, ги 
отсликуваат историските голготи низ кои минала Македонија, сè до нејзиното прог-
ласување за самостојна, демократска и независна држава. Затоа, може да се рече, 
со монографскиот труд за доблесниот иселеник Петар Стаматов, во скромни рамки 
се проектира најновата фаза на македонската иселеничка историја. 

Тој е личност за почит и пример од кој можат и треба да се огледаат и дру-
ги Македонци во двете татковини, САД и Македонија. Делото што го направиле 
Петар Стаматов и неговата сопруга Јажа, Американка од полско потекло, прет-
ставува убав пример и патоказ на еден честит, мешан и благороден американски 
брачен пар, меѓу Македонец и Полјачка.

Инаку, роднините, соселаните и пријателите во Македонија Петар Стаматов го 
викале Петре, додека неговото презиме Стаматов, со доаѓањето во новата земја, 
администрацијата во САД го завела како Стаматоф (со две ф), што е случај за сите 
славјански презимиња што завршуваат на „в”. Затоа и неговата донација при Уни-
верзитетот „Свети Кирил и Методиј” во Скопје е регистрирана како Фондација 
„Петар Стаматоф” во 1988 година.

Смилево е најубаво, највесело и најпривлечно на Илинден, на тој величествен 
ден на сенародниот македонски копнеж за борба и слобода, на најголемиот праз-
ник од сите празници во Македонија. Тоа со гордост го истакнува своето бурно 
минато исполнето со непокор и борба за опстанок. Во илинденскиот период таму 
се случиле бурни и драматични настани, а во текот на фашистичката окупација, 
Смилево било едно од жариштата на револуционерното движење и прва ослобо-
дена територија во Битолскиот регион.

На Илинден во Смилево 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 род-
нини, пријатели, познати... Зашто на Илинден во Смилево се собира голем број 
смилевчани кои живеат надвор од татковината; иселеници од прекуокеанските 
земји, од европските земји, смилевчани што живеат низ Македонија, гости и исе-
леници од другите села, туристи и голем број повратници од Демирхисарско, Би-
толско и други региони.

Селото Смилево е родното место на Петар Стаматов. Тоа за донаторот било и 
сон и јаве и желба и замаглена слика, и љубов и тага, и минато и вечност. Затоа 
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Смилево му било често во мислите, во душата, и многупати го сонувал, но во исто 
време и се интересирал и читал за родното место.

По угледот на најголемиот донатор во иселеништвото, Атанас Близнаков, со 
формирањето на својата Фондација „Петар Стаматоф” бил убеден дека ќе даде 
скапоцен и голем прилог и придонес за Универзитетот „Свети Кирил и Методиј”, а 
во исто време за македонската младина и народ и за неговата родна незаборавна 
земја - Македонија. 

Тој бил убедуван, по примерот на Атанас Близнаков дека неговото дело, во 
исто време ќе претставува поттик и инспирација за идните македонски генера-
ции, особено во иселеништвото, а и пошироко во Македонија.

Петар Стаматов е човекот кој поголемиот дел од животот го поминал во Чика-
го, САД, и кој направил големо дело со формирањето на неговата Фондација, со 
цел да им помогне на младите македонски генерации - студенти. Меѓутоа, целос-
на претстава за него може да се добие доколку се погледне низ времето кога 
бил во родното огниште - легендарното Смилево, потоа Битола, каде го поминал 
своето детство, и неговите две татковини – Македонија и САД.

Фондацијата „Петар Стаматоф” е животен завет на Петар Стаматов и на не-
говата сопруга Јажа. Иако тие немале биолошки пород, меѓутоа имаат стотина 
свои студенти кои останале крајно благодарни за помошта што им ја дале во овие 
дваесетина години. Името и делото на Петар Стаматов ќе се слави вечно кај гене-
рациите кои досега, а и во иднина ќе ја почувствуваат економската поткрепа од 
Фондацијата „Петар Стаматоф”.

Како израз и одраз на почитта кон Петар Стаматов и неговата Фондација беше 
изготвено монографско дело. Така, Монографијата „Петар Стаматов” од Славе 
Николовски-Катин и внукот на Стаматов професор Методија Трајковски е дело 
на историскиот развој, постигнувањата и животниот пулс на донаторот Петар Ста-
матов. Монографијата е печатена на македонски и на англиски јазик во чест на 
животот и делото на еден од хуманистите од македонско потекло кој живееше во 
САД, и неговата фондација „Петар Стаматоф”. Појавата на ова дело е сублимат на 
многу значајни активности кои се случија во текот на речиси еден век во животот 
на Петар и Јажа Стаматови и на постоењето на Фондацијата „Петар Стаматоф” во 
период од дваесет и пет години.

Монографијата беше промовирана во Ректоратот на Универзитетот „Свети 
Кирил и Методиј” во Скопје, како издавач, на 26 ноември 2010 година. На про-
моцијата за животот и делото на Петар Стаматов и неговата фондација зборуваа: 
ректорот проф. д-р Велимир Стојковски, потоа, проф. д-р Максим Каранфилов-
ски, како рецензент и на крајот се заблагодари авторот Славе Николовски-Катин.     

Животот на еден благороден иселеник од Македонија во Соединетите Аме-
рикански Држави, како што беше Петар Стаматов, сместен во еден ограничен со 
податоци биографско-публицистички времеплов, е своевидна сага за неговото 
опстојување. Монографијата за Петар Стаматов, со сета скромност, е лика и при-
лика за неговиот живот и за делото што тој го остави вечно да се сеќаваат млади-
те генерациите во Македонија.

Се потпира на фактографија која извира од неговиот животен опус и од големото 
дело. Книгата е скромна слика за човекот кој поголемиот дел од животот го поминал 
во Чикаго, САД, и кој направил тестаментален потег, со формирањето на неговата 
Фондација, со цел да им помогне на младите македонски генерации - студенти. 
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Треба да се нагласи дека биографските податоци за донаторот на Фондација-
та „Петар Стаматоф” при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј”, доблесниот 
иселеник од Македонија, Петар Стаматов, ги дознавме од документот што тој са-
миот го напишал на македонски јазик во септември 1988 година и го испратил до 
неговиот внук професор Методија Трајковски.

Во документот, меѓу другото, се вели дека Петар Стаматов бил роден во 1897 
година во револуционерното и живописно село Смилево – Битолско (денес адми-
нистративно припаѓа на Општина Демир Хисар). Уште како дете на претшколска 
возраст, Петар се соочил со тежок и суров живот. Но, најстрашно било во бурните 
времиња на Македонија кога Османлиите го запалиле Смилево. Тогаш, неговата 
мајка ги грабнала двете дечиња; неговата сестричка Христина ја дигнала на раце 
на левата страна, а него го водела со десната рака. Потоа во голема паника со 
другите смилевчани, кои панинчно бегале, успеале да навлезат во шумата, оста-
вајќи го зад себе селото во пламен.          

При крајот на 1920 година, Петар Стаматов донел одлука да замине за Сое-
динетите Американски Држави со цел да бара подобар живот. Среќата му се 
насмевнала кога ги поднесол документите заедно со пасошот да бара виза. Со 
визата за САД му се отвориле видиците и можноста да ја стаса групата којашто 
пред извесен период заминала за Америка. Групата ја стигнал во Загреб, од каде 
заедно го продолжил патувањето кон САД.

По неколкудневно патување Петар Стаматов заедно со неколку други еми-
гранти пристигнал во Гери, Индијана. Таму имало поголема македонска колонија, 
каде тој се приклучил и се чувствувал како да е во Македонија. Петар Стаматов 
во Чикаго ја запознал Јажа, девојка од полско потекло, со која се оженил и со која 
останал до нејзината смрт. Тој починал на 27 јануари 1995 година во Чикаго каде 
е и погребан и каде му се наоѓа неговиот вечен дом.

Петар Стаматов по природа бил благороден човек, хуман и културен. Тешкиот 
живот што го поминал, го направил таков што секогаш бил подготвен некому да 
помогне. Материјално помагал многу луѓе, а неговата финансиска помош за из-
градба на болница во Скопје после катастрофалниот земјотрес не била мала. Тој 
беше голем донатор и на списанието „Македонија“, орган на Матицата на иселе-
ниците од Македонија.    

Инаку, Монографијата за донаторот Петар Стаматов е поделена на неколку 
дела. Во нив се претставени неговите две татковини – родната Македонија и Со-
единетите Американски Држави каде го завршил неговиот овоземен живот. По-
себен простор е посветен на Фондацијата „Петар Стаматоф” која е формирана 
по примерот на Фондацијата „Атанас Близнакоф”. Овие две фондации на маке-
донски иселеници во дијаспората, досега се најголеми на Универзитетот „Свети 
Кирил и Методиј” во Скопје, а и во Македонија во целина.

Животот на еден благороден иселеник од Македонија во Соединетите Аме-
рикански Држави, како што бил Петар Стаматов, сместен во еден ограничен со 
податоци биографско-публицистички времеплов, е своевидна сага за неговото 
опстојување. Несомнено дека монографијата за Петар Стаматов, со сета скром-
ност, е лика и прилика за неговиот живот и за делото што тој го остави вечно да се 
сеќаваат младите генерации во Македонија.
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СВЕТЛЕ (СТИВ) СТАМЕВСКИ 
АФИРМАТОР НА МАКЕДОНИЈА

Светле (Стив) Стамевски од селото Одри, Тетовско е истакнат македонски исе-
леник, сопартиец и личен пријател на поранешниот претседател на Соединетите 
Американски Држави (САД), Џорџ Буш Јуниор и неговото семејство. Тој е маке-
донски бизнисмен, активист во политичкиот живот на Мичиген и црковното жи-
веење на Македонците во Детроит, како и човекот кој има голем удел Република 
Македонија да биде призната под уставното име од САД. 

Повеќегодишен ангажман на авторот на овие редови е проучувањето на ма-
кедонската eмиграција и Македонците во светот, што доведе до објавување на 
бројни дела во оваа област, особено за успешните Македонци во дијаспората. 
Нивниот број не е мал и нив ги има во сите прекуокеански земји, како и во земјите 
во Европската Унија. 

Пример за Македонците кои постигнале успех на полето на бизнисот и човек 
кој ја афирмира Македонија, секако, е Светозар - Светле (Стив) Стамевски од се-
лото Одри, Тетовско. Тој е македонски емигрант во државата Мичиген, САД, ис-
такнат бизнисмен во Детроит, добро познат и признат донатор, хуманист и лоја-
лен патриот на Македонија и на Соединетите Американски Држави. 

Често се вели дека Светле (Стив) Стамевски е афирматор на Македонија и 
претставува еден вид мост на зближување на двете негови татковини, Македо-
нија и Соединетите Американски Држави.

Неговото семејство ја искусило секоја фаза на македонското распетие, во на-
станите типични за долгата борба на македонскиот опстанок, не само во старата 
татковина, Македонија, туку и во новата средина, САД. Тоа е семејство за почиту-
вање и треба да послужи како пример за другите Македонци во двете татковини, 
бидејќи успехот на работата на Стамевски е прекрасен пример и инспирација на 
едно честито и благородно семејство.       

Светле (Стив) Стамевски е горд на својата стара татковина, Македонија, а ја 
почитува и дава значаен придонес и во новата татковина, САД. Тој е човекот кој 
дава свој прилог за афирмирање на Македонија, која треба успешно да чекори 
кон демократските реформи во рамките на европските и светските интеграци-
ски процеси. Стамевски е истакнат македонски иселеник, сопартиец и како што 
споменавме, личен пријател на поранешниот претседателот на САД, Џорџ Буш 
Јуниор и неговото семејство. 

Светле Стамевски кој е активист во политичкиот живот на Мичиген и повеќего-
дишен претседател на Македонската православна црква „Света Богородица” во 
Детроит, е роден во селото Одри, Тетовско. Тоа е село вгнездено во полошката 
питомина, кое повеќе од седум века, живее, се гради, се развива и тагува, се шири 
и се иселува. Одри е едно од најраскошните села во Тетовско, во чии атари се 
наоѓаат корените и потеклото на големото македонско семејство Стамевски. Тој 
доаѓа во селото во убавата и богата куќа. На дедовските корени од дедо му Крсте 
и татко му Тврдомир. За жал, бројот на Македонците во селото Одри постојано 
се намалува, додека албанската популација рапидно се зголемува, исто како во 
селата Теарце, Пирок, Камењане и други.

Интересно е да се спомене дека во средината на XV век (1545 година) во ова 
село живеело само македонско население и, за разлика од денес, тогаш тоа било 
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чисто македонско село. Денес во селото живеат повеќе од 1.600 жители од кои 
само стотина се Македонци. Во селото Одри опстојува низ времето и настаните 
црквата „Свети Димитрија” која била изградена во XIV век.

Светле Стамевски потекнува од печалбарско семејство. Неговиот дедо зами-
нал за Америка во далечната 1919 година, а Светле тргнал по неговиот пат и го 
вкусил печалбарскиот леб во 1971 година, кога и се преселил кај своите родители 
во Детроит. Таму, неговиот татко Тврдомир ја поставил основата на бизнисот, во 
кој вложил многу труд, време, знаење и средства. Тогаш го купиле ресторанот, 
кој е место за средби и разделби, а потоа Светле започнал да купува недвижен 
имот, кој им обезбедил напредок во бизнисот. Така, и денес семејството на Светле 
Стамевски е сопственик на пет големи трговски центри во различни места во Ми-
чиген и Охајо. Тие се сопственици на шеесетина дуќански простории и друг имот. 
Неговиот луксузен дом претставува привлечно и богато катче за живеење.

Светле станува личен пријател на семејството на Лора и Џорџ Буш. Многу пати, 
заедно со својата сопруга Светлана ги посетиле на нивниот приватен имот во Тек-
сас, каде минале незаборавни денови во долги разговори за најразлични теми, 
особено за Македонија. Но, за Светле ќе остане незаборавен митингот во Охајо, 
после кој Соединетите Американски Држави ја признаа Република Македонија 
под нејзиното уставното име.

Светозар Стамевски е немирен дух кога станува збор за афирмација на нацио-
налните достоинства, и кога станува збор за македонското име, на македонската 
црква, на својот народ и на своите две татковини – македонската во која се роди 
и американската каде со своето семејство век векува.

Тој е дел од сиот тој колаж на себеорганизирање на Македонците во најго-
лемата македонска колонија во САД, во најголемиот светски центар на автомо-
билската индустрија, а тоа е Детроит. Среќен е што повеќе млади Македонци 
способни генерации родени и образовани во САД, навлегуваат во сите сфери на 
животот, во индустријата, економијата, науката, универзитетите и друго.

Уште од првите денови на неговото доаѓање во Америка, Светле влегува во 
духовните светилишта. Со гордост зборува за најголемиот и најубавиот високо-
издигнат македонски храм во Детроит, македонската црковна општина „Раѓање 
на Пресвета Богородица”. Тој е активен уште од 1974 година кога се формира 
Иницијативниот одбор на оваа значајна Македонска православна црква. Потоа, 
кога се одбележуваше 75 години од Илинденското востание, кога митрополитот 
Кирил го изврши осветувањето на местото, и кога во 1980 година го изврши ос-
ветувањето на стариот објект, како и за новиот, денешен објект кој е осветен во 
2000 година...

Црквата „Света Богородица”, е еден од најзначајните македонски духовни и 
културно-просветни центри во САД. Таа е собиралиште на голем број Македонци, 
особено од тетовскиот крај, кои живеат во метрополата Детроит и пошироко. Таа 
е организатор на бројни активности, меѓу кои и на црковно-народни собири.

Светле Стамевски повеќе пати бил член во управата на црквата, бил кум и два 
мандата бил претседател. Во исто време, тој присуствувал во повеќе делегации 
кои ја посетиле Република Македонија и се сретнал со бројни личности од др-
жавниот врв на Република Македонија, со дипломати и црковни достојници. Меѓу 
другото, бил на повеќе средби во манастирскиот комплекс „Свети Атанасиј”, во 
Лешок, особено по неговото вандалско разрушување. Го помогнал реновирањето 
на манастирот, како и изградбата на манастирскиот комплекс на Попова Шапка 
„Свети Наум Охридски”.
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За негова тага го посетил неговото родно село Одри кога криминално-теро-
ристичките банди му ја ограбија куќата во селото и му ги украдоа неговите три 
автомобили. Тогаш беше и член на делегацијата на тетовци од Детроит кои ја по-
сетија Република Македонија и нивниот тетовскиот крај.

Светле Стамевски е позната личност и македонски бизнисмен, активист во 
политичкиот живот на Мичиген.Тој е човекот кој, да повториме, има голем удел 
Република Македонија да биде призната под уставното име од Соединетите Аме-
рикански Држави, преку неговото долгогодишното членување и пријателство со 
семејството Буш.

Инаку, претседателот на Соединетите Држави Џорџ Буш беше срдечно доче-
кан од Македонците во Детроит во текот на кампањата за претседател во 2004 
година. На бината од каде се обрати Џорџ Буш на околу 35.000 присутни, огромен 
број беа Македонци. 

Со него, покрај другите видни личности и кандидати од политичкиот живот во 
Мичиген и САД, беа Светозар Стамевски, Тврдомир Стамевски и д-р Стојадин На-
умовски. А таму беа сенаторот Зе Милер, когресмените Мајкл Роџерс, кој беше за-
меник лидер на Републиканската конгресна група во Вашингтон, Џо Нолемберг, 
Кандис Милер, државниот секретар на Мичиген Тери Ленд и Роки Расковски, 
како и легендарниот боксерски промотор До Кинг.Тоа беше најуспешен настап на 
претседателот Буш во Мичиген од почетокот на неговата кампања за реизбор за 
втор мандат во Белата куќа.

Треба да се одбележи дека на 24 септември 2006 година, во просториите на 
Македонската православна црква „Света Богородица” во Детроид, САД, се одржа 
промоција на монографијата за успешниот бизнисмен Светле-Стив Стамевски. 
Автор на ова двојазично дело е авторот на овие редови, а делото го издаде книго-
издателството „Македонска искра” од Скопје. 

Оваа значајна и по многу нешта единствена монографија од овој вид, прет-
ставува исцрпен осврт за потеклото, животниот пат и постигнувањата на Свето-
зар-Светле(Стив) Стамевски, на истакнатиот македонски иселеник.

Монографијата за Светле-Стив Стамевски и неговото семејство,во исто време 
е и значајно дело за вистинска презентација и афирмација на минатото и на се-
гашноста на Македонија и на македонскиот народ, со посебна нагласка на Маке-
донците во Соединетите Американски Држави. 

Монографијата за Светле-Стив Стамевски претставува значаен прилог и има 
голем придонес во иселеничката книжнина. Книгата е поделена на девет делови. 
Презентиран е краток осврт на историјата на Македонија, на полошкиот крај и на 
родното село Одри, Тетовско, на семејството Стамевски, потоа родословието на 
ова семејство, нивниот животек во Македонија и во САД, пријателството на Свет-
ле со угледни американски личности од јавната администрација, неговите актив-
ности во македонската заедница, особено во Македонската православна црква 
„Света Богородица” во Детроит и други значајни настани, кои оваа книга ја прават 
интересна за читање.

Со оваа Монографија авторот на овие редови уште еднаш успеа да оттргне од 
заборавот и да овековечи дел од животот на македонските иселеници, овој пат 
преку личноста и делото на познатиот и признат бизнисмен и виден Американец 
од македонско потекло, Светле-Стив Стамевски.
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ЃОРЃИ (ЏОРЏ) ТОМОВ 
АМБАСАДОР НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА

Ѓорѓи (Џорџ) Томов беше прочуен фолклорист, етнолог, кореограф, скулптор, 
или како често го нарекуваат амбасадор на македонската култура. Тој го формира 
Ансамблот за народни игри и песни „Томов” од Њујорк, во 1974 година, со цел на 
американскиот контитент да ги прикажуваат богатите игри и песни од Балканот, 
посебно од Македонија. Ансамблот предводен од видниот македонски иселеник 
Џорџ Томов беше составен исклучително од Американци, ентузијасти, играорци, 
пејачи и музичари, а само уметничкиот директор и кореограф беше Македонец. 

Инаку, уметничкиот директор и кореограф Џорџ Томов е роден во Струмица 
на 18 март 1933 година, а починал на 5 август 2008 година во Веин, Њу Џерси, 
САД. Ѓорѓи (Џорџ) Томов завршил Средно техничко училиште – шумарски смер 
во Скопје. Во 1955 година станал член на Државниот ансамбл за народни песни 
и игри „Танец” од Скопје, како играч и пејач и бил активен до 1962 година. Во тој 
период, „Танец”, добил Златна плакета во Ланголен и важи за еден од најдобрите 
ансамбли, така што Ѓорѓи Томов ја искористи можноста да оди на многу госту-
вања: во Германија, Албанија, Франција, Италија и во Швајцарија, а повеќе пати и 
насекаде низ поранешна Југославија. 

Во 1960 година Ѓорѓи Томов се запишува на Вишата педагошка академија во 
Скопје – отсек вајарство, поради изразената дарба за ликовни уметности и успеш-
но ги завршува студиите. Во март 1963 година заминал во Париз и работел и сту-
дирал вајарство кај познатиот професор Родригез. Но, земјотресот во Скопје, во 
јули 1963 година, му го прекинал престојот во Париз поради потребата од помош 
и сместување на семејството во Скопје.

Тој продолжил да работи во Белград, во Управата за градско зеленило, а од мај 
1964 година одлучил да ја прифати понудата на хрватскиот ансамбл за народни 
песни и игри „Ладо” од Загреб како член - играч и пејач. Од јуни 1964 до октомври 
1967 година постојано е ангажиран во „Ладо” и остварува многу гостувања низ 
сите европски земји, во САД и Канада.

Во мај 1967 година, за време на гостувањето на „Ладо” во САД, Ѓорѓи Томов од-
лучил да остане во Њујорк поради познанството и професионалните контакти со 
еден од најдобрите њујоршки менаџери за класична музика Алберт Кеј и финан-
сиската помош која му ја понудува неговиот стар пријател Луис Симончич. Се вра-
ботил кај Алберт Кеј како негов секретар, а потоа и соработник. Тој му помогнал да 
направи кариера во областа на фолклорот на американско тло, уште повеќе запоз-
навајќи ја Македонија преку сè она што му ја претставува младиот Македонец.

Во 1968 година соработувал и со Фолклорниот институт во Скопје и стручно 
се подготвувал да оформи свој ансамбл за народни песни и игри како единстве-
на група за балкански фолклор во Њујорк и цела Источна Америка. Официјално, 
во 1974 година го оформил ансамблот под името „Томов”, со комплетна негова 
кореографија и оригинални народни носии, а Ѓорѓи бил уметнички директор, ко-
реограф и главен инструктор на ансамблот кој бил специфичен и единствен како 
негова идеја. 

Националниот состав бил од чисти (родени) Американци кои никогаш пред тоа 
немале допирни точки со Македонија, а освен тоа сите биле интелектуалци (мно-
гу од нив и со професорски и докторски титули) и студенти кои полека, но сигурно 
се вљубуваа во Македонија и Балканот.
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Веднаш потоа, во 1975 година, под покровителство на познатата Асоцијација 
„Ал Кеј “ ја основа Здружената фолклорна фондација и беше нејзин претседател. 
Во неа ги вклучува сите фолклорни друштва од словенските етнички групи и оваа 
културна институција влегува во склопот на „Културните активности на САД”. Таа 
беше беспрофитна асоцијација, а буџетирана од државата.

Во исто време, Ѓорѓи Томов станал коорганизатор и активен уметнички рако-
водител на Ансамблот „Гоце Делчев” при Македонската православна црква „Све-
ти Кирил и Методиј” од Пасаик – Њу Џерси. Исто така, станува коорганизатор на 
Здружението „Советот за словенското културно наследство во Америка”, каде бил 
претставник на Македонците и член на Управниот одбор како уметнички директор.

Од 1969 година предавал македонски и општојугословенски фолклор во по-
голем број универзитети и колеџи во САД и Канада (повеќе од 80). А од 1975 до 
1982 година отворил и водел меѓународна школа за фолклор. Од 1984 година бил 
постојан предавач на македонски фолклор во Експерименталната програма на 
школскиот систем во државата Њујорк каде што биле вклучени деца од прво до 
осмо одделение. Во 1975 година го отворил своето Фолклорно студио на Петтата 
авенија во Њујорк, за уште поголемо популаризирање на македонскиот фолклор.

Ансамблот „Томов”, во своето постоење имал постигнатно огромни резултати 
околу ширењето на македонската култура. Секоја година одржувал од 6 до 14 кон-
церти во најпознатите светски сали: Карнеги хол и Линколн центарот во Њујорк, 
во Бостон, Вашингтон, Чикаго и многу други поголеми и помали градови во САД и 
Канада; настапувал на повеќе телевизиски станици во САД; учествувал на свече-
ното отворање и затворање на Зимските олимписки игри во Лејк Плесид, во 1984 
година, и на специјалистичкиот концерт за свеченото отворање на островот Елис 
во 1990 година; има учествувано и на многу фолк-фестивали во Америка. 

Најпознатите весници: „Њујорк тајмс”, „Денс магазин”, „Дејли њуз”, „Риверсајд 
прес”, „Денс ривју”, „Балерт њуз”, „Д΄тајмс хералд”, „Арте” и други, кои, без исклу-
чок, уште од 1974 година давале највисоки оценки за кореографијата, беспрекор-
ната техника на изведување и одушевувањето кое го предизвикувал ансамблот 
со сите изворни ора и песни од Македонија, а посебно со „Невестинското”, „Ка-
лајџиското” и други.

Во Македонија Ансамблот гостувал на сите фолклорни фестивали и пошироко 
на бившите југословенски простори и тоа: на „Балканскиот фестивал” во Охрид, 
„Илинденските денови” во Битола, „Фолклорната смотра” во Загреб, „Дубров-
ничките летни игри” во Дубровник, „Скопско лето” во Скопје и на Семинарот за 
фолклор во Струга. Неговата активност била проследена во македонските меди-
уми: „Нова Македонија”, „Вечер” и „Македонија” (списание за иселениците); како 
и повеќе интервјуа на Ѓорѓи Томов биле објавувани на Македонското радио и во 
многу други информативни гласила во поранешна Југославија.

Ѓорѓи Томов работел на кореографија и за други ансамбли и театарски прет-
стави: за Ансамблот „Живели” од Колумбос, Охајо; за Ансамблот „Свадба” од 
Питсбург; Негова беше кореографијата на балетот за оперетата „Царојевичи” од 
Франц Лехар во Линколн центарот во Њујорк за „Виенската оперетска компанија 
од Америка”. Учествувал во кореографијата за завршните свечености за просла-
вата на стогодишнината на Америка. Во 1995 година, во Австралија давал струч-
на помош на иселеничките фолклорни друштва во Сиднеј, Мелбурн, Перт...
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Исто така, македонскиот иселеник Ѓорѓи Томов уште во 1968, 1969 и 1970 го-
дина изработил скулптури во Њујорк – портрети и фолклорни мотиви, лиени во 
бронза, од кои една му била искористена како заштитен знак, а има свои дела и 
кај многу колекционери во САД; има две бисти - коњи поставени пред Зоолошка-
та градина во Њујорк и на други места.

За одржување и истакнување на македонскиот национален дух во иселе-
ништвото Ѓорѓи (Џорџ) Томов се зафатил со основање на повеќе друштва: Во 
1968-1969 година во Њујорк бил еден од организаторите на „Македонското 
друштво”; бил коорганизатор и прв претседател на „Движењето за македонски 
човекови права” од 1987 до 1994 година, за државите Њујорк и Њу Џерси и цела 
Североисточна Америка. Активно учествувал во сите доброволни акции за нацио-
нално потврдување и признавање организирани во црковните општини во Па-
саик, Њу Џерси и во Њујорк, учествувал во протестни митинзи, а испратил бројни 
писма и телеграми за признавање на независноста на Македонија до претседа-
телот Буш и Џејмс Бејкер и бил и делегат на Првиот светски македонски конгрес 
што се одржа во Скопје, во 1992 година.

Како член на „Емигрантската културна организација на Обединетите нации” 
во Њујорк уште од 1985 година правел постојана поставка на „Македонска соба” 
во Музејот на Обединетите нации со свои оригинални македонски носии, накит и 
предмети за домаќинство, додека во 1991 година го вклучува Ансамблот „Гоце Дел-
чев” при Македонската православна црква „Свети Кирил и Методиј” од Њу Џерси 
за првпат како претставник на Македонија како посебна нација на Етничката па-
рада која традиционално се одржува на Шестата авенија во метрополата Њујорк.

Ѓорѓи Томов со години објавувал повеќе описи на македонски народни ора во 
фолклорните списанија во САД. Така, во 1973 година во списанието „Вилтис” (на-
деж) објавил опширна репортажа за Македонија за културното наследство, при-
родните убавини и фолклорот, на 25 страници, што предизвика голем интерес кај 
читателите.

Во текот на неговата долга општествена дејност на полето на културата во но-
вата средина, Томов беше добитник на повеќе значајни признанија и награди. Во 
второто издание на Маркисовиот „Кој е кој во Америка”, во делот „Кој е кој во 
изведувачката дејност” е вклучено и името на Ѓорѓи Томов (Џорџ Томов) како лич-
ност од посебно значење за развојот и современиот растеж на САД. 

Потоа беше добитник на наградата „Ѕвезда на хармонијата” на Организацијата 
„Обединети нации”, на Конгресното признание на државата Њу Џерси, како и на 
бројни институции и асоцијации во САД и Република Македонија.

Но, се чини дека во биографијата на истакнатиот Македонец - Ѓорѓи (Џорџ) То-
мов со златни букви е забележана 2005 година, кога за својот голем придонес во 
американското општество го добил највисокото признание во САД, Медалот на 
честа „Елис Ајленд”, кој е траен симбол на емигрантските корени и различноста 
кои ја карактеризираат големата американска нација. Ова општествено призна-
ние за првпат беше доделено на Македонец за неговото автентично презенти-
рање на македонската култура во САД. Меѓу досегашните добитници на Орденот 
на честа се шест претседатели на САД и извесен број многу познати и признати 
Американци.



324 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

АКАДЕМИКОТ ВИКТОР ФРИДМАН 
БРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА

Виктор Фридман е професор на американскиот универзитет „Ендру Мекон“ во 
Чикаго. Тој е американски лингвист, славист, македонист, балканист, граматичар, 
социолингвист и еден од најпознатите балкански слависти во светската историја. 
Ученик на Голомб, еден од основачите на американската македонистика, работи 
во рамките на функционалната структуралистичка теорија на јазикот.

Фридман е надворешен член на Македонската академија на науките и уметно-
стите од 1994 година. Тој претставува своевиден амбасадор не само на македон-
скиот јазик, туку и на Македонија во Северна Америка и во светот. Преку својата на-
ставна, научна и професионална кариера повеќе од 35 години придонесува маке-
донскиот јазик, литература и култура, да станат попознати и признаени и во светот.

Виктор Фридман е роден на 18 октомври 1949 година во Чикаго. Тој дипломи-
рал руски јазик и литература на колеџот Рид во 1970 година. Подоцна докторирал 
за словенски јазици и литература и општа лингвистика на Универзитетот во Чи-
каго во 1975 година. Неговата докторска дисертација била на тема „Граматичките 
категории на македонскиот индикатив“ и со тоа ја добил наградата „Марк Пери 
Галер“ за најдобра дисертација на Факултетот за хуманистички науки. Од 1975 
до 1993 година предавал во Одделот за славистика при Универзитетот во Север-
на Каролина. Во 1993 година Виктор Фридман се префрлил на Универзитетот 
во Чикаго. Тој има објавено повеќе од 200 публикации и притоа „Граматичките 
категории на македонскиот индикатив“ била првата публикација за модерниот 
македонски јазик во Соединетите Американски Држави.

Повеќе од 30 години Фридман се занимава со полето на Балканот. Во 1991, 
2003 и во 2007 година тој бил награден со златна плакета од страна на Универзи-
тетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје, додека, пак, во 1994 година е избран за 
член на Македонската академија на науките и уметностите. Потоа, во 1995 година 
бил избран за член на Матица српска и во 2004 година бил избран за член на Ака-
демијата на науки и уметности на Косово.

За време на југословенските војни, Фридман работел како политички анали-
тичар на заштитните сили на ООН стационирани во поранешна Југославија во 
1994 година; исто така, бил дел од проектот Јужен Балкан при Центарот за пре-
вентивни дејства на Советот за надворешни односи во периодот од 1995 до 1997 
година; бил советник на Меѓународната кризна група во 1997 година и работел 
за Институтот за мир на Соединетите Американски Држави во 1999 и 2000 го-
дина. Професор Фридман бил гостин професор или гостин научник во следниве 
универзитети: Корнел, Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, Централноевроп-
скиот универзитет во Будимпешта, Универзитетот на Кјото, Националниот уни-
верзитет на Малезија, Универзитетот во Хелсинки, Универзитетот во Приштина и 
Универзитетот во Латроб (Австралија).

Истражувањата на Фридман се базираат на граматичките категории, особено 
на глаголите, контактот на јазиците и социолингвистиката на Балканот и Кавказ-
от. Тој објавил книги за следните јазици: албански јазик, аромански јазик, азер-
бејџански јазик, српски/хрватски/босански јазик, бугарски јазик, грузиски јазик, 
грчки јазик, лачки јазик, македонски јазик, меглено-романски јазик, ромски јазик, 
романски јазик, руски јазик, таџикистански јазик и турски јазик.
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Виктор Фридман има големо познавање од областа на македонскиот јазик и 
одлично зборува македонски јазик.

За првпат ја посетил Македонија во 1971 година. На Институтот за социолош-
ки, политички и правни истражувања на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ 
во Скопје, е предавач и на Меѓународната летна школа „Светлата страна на Бал-
канот“ во 1999 година. Во 1991, 2003 и во 2007 година тој бил награден со златна 
плакета од страна на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје, додека, 
пак, во 1994 година тој бил избран за член на Македонската академија на науките 
и уметностите. Во 2007 година го доби степенот „Doctor honoris causa“ на Универ-
зитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје.

Во 2009 година заедно со македонската политичка партија „Виножито“ во Гр-
ција го промовираа македонско-грчкиот речник, каде е бурно, нецивилизирано и 
насилно пречекан од грчката јавност.

 Голем дел од неговата богата библиографија претставуваат позиции посве-
тени на македонскиот стандарден јазик, неговата историја, неговите дијалекти, 
неговото место во словенскиот и балканскиот јазичен свет, а, речиси, нема пози-
ции во кои не би се преведувал и анализирал македонскиот јазичен материјал. 
Во центарот на вниманието на Фридман е македонскиот и балканскиот вербален 
систем, пред сé специфично балканските категории, како адмиративот или, по-
широко, нон-конфирмативот („прекажаноста“), субјонктивот и др. 

Таа проблематика веќе се појавува во неговата докторска монографија The 
grammatical categories of the Macedonian indicative (Columbus, 1977). Во последно 
време се множат и трудови посветени на номиналниот систем: неопределениот 
член, удвојувањето на објектот и др.. Активното учество на професор Фридман на 
бројни научни славистички и балканистички тела (комисии, асоцијации и сл.) при-
донесува кон афирмацијата и сé поширокото познавање на македонскиот јазик 
во западниот свет.

Академик Виктор Фридман е професор на американскиот универзитет „Ен-
дру Мекон – Чикаго“. Како експерт и познавач на македонската историја и кул-
тура, има изјавено дека е: време политичарите во Европската Унија да се соочат 
со фактот дека македонскиот јазик и македонскиот идентитет постојат и тоа 
не само во Република Македонија, туку во многу земји, вклучувајќи ја и Грција. 
Македонскиот јазик и македонскиот идентитет постојат и се признава-
ат во цел свет, освен кај некои луѓе кои не се свесни дека живееме во XXI век, 
а не во XIX век. Македонскиот јазик се предава и се учи во Северна Аме-
рика, Австралија, Азија и Европа, вклучувајќи ја и самата Европска Унија,. 
Така, според него, издавањето на првиот современ македонско-грчки речник во 
Грција беше финансирано со помош на Европскиот парламент. Значи, изгледа не-
кои европски политичари не се свесни на одлуката на самите европски институ-
ции, додава професор Фридман. 

Библиографијата на професор Виктор Фридман е мошне богата. Таа се сос-
тои од следните дела на англиски јазик: Macedonian (Languages of the World/
Materials 117). Munich: LinCom Europa, 2002; Turkish in Macedonia and Beyond: 
Studies in Contact, Typology, and Other Phenomena in the Balkans and the Caucasus. 
Wiesbaden: Harrassowitz, 2003; Balkanizing the Balkan sprachbund: A closer look 
at grammatical permeability and feature distribution. Grammars in Contact: A Cross 
Iinguistic Typology, ed. by A. Aikhenvald and R. F. W. Dixon. Oxford: Oxford University 
Press, 2007, 201–219; Language in Macedonia as an Identity Construction Site. When 
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Languages Collide: Sociocultural and Geopolitical Implications Of Language Conflict 
and Language Coexistence, ed. by Brian Joseph, Johanna De Stefano, Neil Jacobs 
and Ilse Lehiste. Columbus: Ohio State University, 2003, 257– 295; The Balkans as a 
Linguistic Area. Elsevier Encyclopedia of Language and Linguistic, Vol. I, ed.-in-Chief 
Keith Beown, Oxford: Elsevier, 2006, 657–672; Studies on Albanian and other Balkan 
languages, Peja: Dukjagini, 2004. The Grammatical Cstegories of the Macedonian 
Indicative. Columbus, Slavica, 1977.

Акадeмик Виктор Фридман е професор и долгогодишен шеф на Катедрата 
за словенски јазици и литература на Универзитетот во Чикаго, а е и директор на 
Центарот за источноевропски, руски и евроазиски студии. Тој е вљубеник во ја-
зикот. Децениите минати во изучување на македонскиот јазик биле „од мерак за 
јазикот“ како што вели тој.Според него, иднината на македонскиот јазик е иста 
како и на другите јазици и додава дека сé додека постои Република Македонија 
ќе постои и јазикот.

Повеќејазичноста во Македонија, според овој професор, се рефлектира врз 
темпераментот на луѓето кои живеат на тоа поднебје, и додава дека тоа е здрава 
подлога за меѓуетничкиот живот и вели: „Во чаршијата ќе влезе муштерија. Ако е 
Албанец ќе му кажеш мердита, ако е Турчин – ѓунајдум, или бујрум, на Македонец 
– добар ден, на Влав – бунезива. Тоа беше практиката на чаршијата, а Македонија 
е земја богата со чаршии“, објаснува овој неуморен лингвист.

Познатиот светски македонист - академик Виктор Фридман, кој е редовен 
професор по славистика на Чикашкиот универзитет, е добитник на наградата 
„Духовен воин“ за 2008 година што ја доделува Меѓународната асоцијација „Ма-
кедонски духовни конаци“ за афирмација на македонскиот јазик. Наградата му 
беше доделена во Народната и универзитетска библиотека „Свети Климент Ох-
ридски“ во Битола. Оваа награда му е доделена за сите негови безгранични за-
ложби за афирмација и промоција на македонската кауза за македонскиот јазик.  
Академик Фридман, потсетувајќи се на првите контакти со Македонија и маке-
донскиот јазик, вели дека не претпоставувал дека во својата работа ќе наиде и 
на политички притисоци. Притоа, вели: „Кога ги почнав моите македонски студии, 
мислев дека ова е само еден словенски јазик како и сите други. Не разбирав дека 
почнувам со една работа која ќе биде оспорена од сите четири страни на светот. 
Наивно и добродушно се посветив на Македонија“.

Инаку, во Македонската академија на науките и уметностите му беше промо-
вирана книгата „Делото на академик Виктор Фридман“, чиј автор е професорката 
Вера Стојчевска–Антиќ. Во оваа публикација за првпат во Македонија се објавува 
докторската дисертација на Фридман која во славистиката се смета за најзначај-
ната публикација од Чикашката школа. 

Во вториот дел на книгата се објавени биографски податоци и впечатоци од 
личноста и делото на Фридман од други светски научници, за што д-р Стојчевска 
ќе рече: „Лингвистите кои се занимаваат со македонскиот јазик за мене прет-
ставуваат едно свето семејство. Сите произлегуваат еден од друг, се надопол-
нуваат и се навраќаат еден на друг. Она што отсекогаш ме воодушевувало во 
личноста на Фридман е неговата самоидентификација со македонскиот народ“. 
На промоцијата д-р Вера Стојчевска-Антиќ потсети на сите професионални и 
приватни средби со Виктор Фридман, како и на местото на македонистиката на 
универзитетите во Соединетите Американски Држави.



ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ 
ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА 
ЗА МАКЕДОНЦИТЕ 

ВО ЕВРОПА

Зоро златно и румено!
Зоро слатка посестримо!

Ти изгреваш на далеку -
дали еднаш ќе изгрееш

силно, силно, дури милно
над долови и над гори

над полиња и над реки
над мојата татковина?

Кочо Рацин

V



МАКЕДОНЦИТЕ НА ПРИВРЕМЕНО (ПОСТОЈАНО) ВРАБОТУВАЊЕ

ИСЕЛЕНИЧКИТЕ  ВРВИЦИ НА МАКЕДОНСКАТА ПОЛИТИЧКА ЕМИГРАЦИЈА

ДРАШКО АНТОВ - новинар и публицист во Германија

МУСТАФА БЕРЕКЕТЛИ - поборник за добри односи меѓу Турција и Македонија

ДРАГАН БОГДАНОВСКИ- политичкиот емигрант во Европа

ИСМАИЛ БОЈДА - претседател на Сојузот на Македонците со исламска религија

АКАДЕМИКОТ РИСТО ВАСИЛЕВСКИ - публицист во Србија

НИКОЛА ГРОЗДАНОВСКИ -лекар и ликовен  уметник во Загреб

МАНОИЛ (МАНЕ) ЈАКОВЛЕСКИ и порталот „Македонска нација

Д-Р ИГОР ЈАНЕВ - бранител на името на Македонија 
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МАКЕДОНЦИТЕ НА ПРИВРЕМЕНО 
(ПОСТОЈАНО) ВРАБОТУВАЊЕ 

Развојниот пат на иселувањето на Македонците од сите делови на Македонија 
кон Европа, во основа се совпаѓа со развојот на настаните на Балканот и уште по-
веќе во зависност од тоа како се одвивале настаните околу Македонија. Затоа се 
вели дека преселничките движења на Македонците и нивниот интензитет биле 
условени, пред сè, од економските услови за живеење и работа, а и од причини 
што имаат национално-политички карактер. 

Европа била континент со повеќе печалбарски земји, каде голем број Маке-
донци се стекнале со образование, особено пред Втората светска војна. Меѓутоа, 
за Македонците и за другите етнички групи во Република Македонија е карак-
теристичен периодот по 1960 година. Тогаш со отворањето на СФР Југославија 
спрема светот и со вклучувањето во меѓународната поделба на трудот, паралел-
но со создавањето на аграрно население во градовите и со либерализацијата на 
политиката за одење на работа во други земји, дошло до иселување на поголем 
број работници и интелектуалци од тогашна СР Македонија во Европа. 

Преселнички движења на привремено (постојано) вработување од Македо-
нија, порано кон западноевропските земји, односно кон Европската Унија се при-
сутни и денес. Меѓутоа, нивниот интензитет е различен, зависно од економско-по-
литичкиот, социјалниот, гео–стратегискиот и низа други состојби и моменти.  

Се проценува дека само од Република Македонија во земјите на стариот кон-
тинент денес има повеќе од 150.000 Македонци. Исто така, има и неколку десе-
тици илјади етнички Албанци, Турци, Роми и други од Република Македонија, кои 
таму живеат и работат повеќе од четириесет години. Исто така, има одреден број 
Македонци од егејскиот и од пиринскиот дел на Македонија.

Уште со доаѓањето во новите средини во повоениот период, Македонците во 
западно-европските земји покренале иницијативи и правеле  низа  обиди да се 
организираат  во новите средини. Во почетокот носители на таквите идеи биле 
поединци - емигранти декларирани како антикомунисти во прифатните логори.

 Големо било незадоволството од парцијалното решение на македонското на-
ционално прашање по Втората светска војна кое резултирало со голем бран на 
револт како во Народна Република Македонија (НРМ), која станала дел од но-
воформираната Југословенска Федерација, така и во останатиот дел на Македо-
нија кој се наоѓал под власт на Бугарија и Грција.

Во периодот по Втората светска војна голем број Македонци започнале да ја 
напуштаат Југославија и да се пријавуваат како политички емигранти најмногу во 
Грција, а нешто помалку во Италија и Австрија. Оние, емигранти во грчките логори 
кои изјавиле дека се Македонци биле изложувани на посебен режим на  тортура 
и измачување. Затоа од логорите овие емигранти биле раселувани во западните 
земји – Јужна и Северна Америка, Австралија и Западна Европа. На тој начин по 
Втората светска војна започнала да се создава македонската политичка емигра-
ција која била демократски ориентирана и се залагала за интегрално решавање 
на македонското национално прашање.

Развојниот пат на македонското иселување кон Европа во основа се совпаѓа 
со  тоа, како се одвивале настаните на Балканот и уште повеќе, во зависност од 
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тоа како се движеле настаните околу Македонија. Како резултат на тоа пресел-
ничките движења на Македонците и нивниот интензитет биле условени, пред сè, 
од економските услови за живеење и работа, а во многу случаи и од причини, што 
имаат национално-политички карактер.

Печалбарството, односно преселувањето од Македонија кон Европа било во 
помал број, во споредба со иселувањето во САД, Канада и Австралија. Меѓутоа, 
карактеристично за иселувањето од Македонија е тоа што се засилило по Илин-
денското востание во 1903 година, а особено било изразено по Балканските војни 
и по Првата светска војна, кои наместо слобода од петвековното ропство, на Ма-
кедонците им донеле тројна поделба, угнетување, асимилација, денационализа-
ција и физичко уништување, што ги спроведувале порано ослободените соседи, 
Бугарија, Кралска Југославија, Грција и Албанија. 

Она што се случувало во минатото, особено во текот на Балканските војни и по 
Првата светска војна, за релативно кусо време во одделни делови на Македонија 
настанале крупни миграциски движења и етнички промени кои имале катастро-
фални последици за македонското население.

Така, според некои податоци, од сите три дела на распарчена Македонија, 60 
отсто од иселените Македонци биле од егејскиот, 25 отсто од вардарскиот и 15 
отсто од пиринскиот дел. Според Специјалната комисија на ОН за Балканот, пак, 
во Извештајот од 13 мај 1949 година, од Егејска Македонија се иселени вкупно 
232.000 Македонци, а на нивно место грчките власти доселиле и ја колонизирале 
грчка Македонија со грчки бегалци од Мала Азија.

Исто така, иселувањата од сите делови на Македонија биле интензивни меѓу 
двете светски војни, а особено по светската криза. Заминувањето од овие просто-
ри се засилило по Втората светска војна,  посебно по поразот на Демократската 
армија на Грција во Граѓанската војна во Грција, на чија страна масовно учеству-
вало и македонското население од егејскиот дел на Македонија, со надеж дека 
конечно ќе ги добие своите национални и социјални права.  

Во поглавјето кое се однесува на личностите кои се дел од вистината за Ма-
кедонците во Европа се застапени 13 Македонци од денешната Европска Унија, 
Балканот и Република Македонија. Меѓу нив посебно место им е посветено на 
академиците: д-р Антоније Шкокљев-Дончо, д-р Синиша Станковиќ и д-р Бого-
мил Карлаварис, и Ристо Василевски.

Често се вели дека голем е предизвикот да се пишува за овие  угледни акаде-
мици,  но, да  се пишува за вакви личности, во исто време претставува и задовол-
ство и обврска и почит, бидејќи преку нив се афирмира својот македонски народ 
и  Македонија од античко време до денес. 

Посебен простор е даден на новинарот, публицистот и бранителот на  веков-
ното име и на својата земја, Драган Богдановски, Мане Јаковлевски, Гоце Маке-
донски, Никола Гроздановски и Славе Катин. Тие се луѓе со извонредно богата 
биографија, непоколебливи борци за остварување на македонските илинденски 
(Гоцеви) идеали, односно идеи за ослободување и обединување на сите делови 
од етничка Македонија.

Во овој дел е застапен и Игор Јанев, еден од ретките Македонци што стигнал 
да биде член на Академскиот совет за системот на ОН и можеби единствениот 
експерт што од првиот ден ја брани тезата, дека Македонија мора да го одбрани 
името во Генералното собрание на ОН, а не со медијатори, по судови или преку 
Советот за безбедност.
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ИСЕЛЕНИЧКИТЕ ВРВИЦИ НА 
МАКЕДОНСКАТА ПОЛИТИЧКА ЕМИГРАЦИЈА 

Првичното групирање на македонските политички емигранти во Европа се 
случува во периодот од 1956 до 1963 година. Така група македонски студенти 
- емигранти во Париз, пролетта 1956 година ја формираат Организацијата „Ма-
кедонски национален фронт” (МНФ). Организацијата имала своја политичка 
платформа, во која било третирано македонското прашање како национално 
прашање, а не само како политичко. Крајната цел на МНФ била создавање на не-
зависна и обединета македонска држава. 

На основачкото собрание било одлучено да се формира Централен комитет и 
да почне да се издава весникот „Македонска искра”, кој требало да биде печатен 
орган на МНФ. За претседател на ЦК бил избран Иван Јанев, а за секретар Драган 
Богдановски, кој воедно требало да биде и редактор на печатениот орган на Ор-
ганизацијата, весникот „Македонска искра”.

По кратко време оваа организација згаснала, за подоцна во текот на 1959 го-
дина повторно да се реактивира, но под друго име Македонски национален ко-
митет (МНК) во Шведска. Весниците „Македонска лоза” и „Слободна Македонија” 
станале  значаен медиум на Организацијата, кои биле исполнети исклучително со 
родољубива содржина и не биле непријателски насочени ниту кон една друга на-
родносна структура. Политичката платформа, а со тоа и целите на МНК биле исти 
со оние на МНФ, односно создавање на обединета македонска држава. 

Овие две организации, се всушност првото политичко групирање на македон-
ските политички емигранти во Западна Европа. Нивна главна карактеристика 
биле антијугословенството, антикомунизмот и антититоизмот. Тоа било така по-
ради фактот, што во тој период во Западна Европа владеела силна антикомунис-
тичка пропаганда, која влијаела и врз емигрантите од Македонија, на чие чело 
бил Драган Богдановски. 

Крајот на 50-тите и почетокот на 60-тите години на минатиот век бил забеле-
жан поголем бран на новодојдени македонски политички емигранти во Западна 
Европа, односно Скандинавија. Тие  иницирале создавање на нова политичка ор-
ганизација која била основана на 23 јуни 1962 година и наречена „Ослободите-
лен комитет на Македонија” (ОКМ). Оваа организација пред македонското иселе-
ништво се претставила како типична емигрантска организација со антикомунис-
тичка определба чијашто крајна цел била, создавање на независна и обединета 
македонска држава со демократско уредување по западен тип. На основачкото 
собрание бил избран Централен комитет со претседател Димко Нечевски од Ко-
пенхаген, Данска. Печатен орган на ОКМ станал весникот „Македонија”, за кој бил 
одговорен Миле Илиевски.

Повторното активирање на македонската политичка емиграција во Западна 
Европа се случува во текот на 1971 година, кога Драган Богдановски започнал 
да го издава новото списание „Македонска нација”, чијшто прв број излегол во 
јануари 1971 година. 

Непосредно пред и по излегувањето на првиот број на „Македонска нација”, биле 
одржани повеќе средби меѓу македонските политички емигранти за нивно политич-
ко реактивирање, односно возобновување на ОКМ. Тие средби резултирале со одр-
жување на Првиот вонреден конгрес на ОКМ на 30 мај 1971 година во Данска.
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За претседател на ОКМ, повторно бил избран Димко Нечевски, додека Драган 
Богдановски станал член на Централниот комитет и редактор на списанието „Ма-
кедонска нација” кое стана официјален печатен орган на ОКМ

На Вториот вонреден конгрес на ОКМ што се одржал од 30 април до 1 мај 1972 
година се променува името на Организацијата во Движење за обединување на 
Македонија (ДОМ). 

Организацијата под името Движење за обединување на Македонија дејству-
вала сé до есента 1973 година, кога повторно името се менува во Движење за 
ослободување и обединување на Македонија (ДООМ). 

Со тоа Организацијата ги поставила на пиедестал исклучително националните 
интереси, кои требало да бидат натпартиски и над секаква идеологија. Ваквата 
политика на Организацијата, а, пред сé, на нејзиниот претседател Драган Богда-
новски, придонела да се создаде една идеолошки хетерогена организација и со 
тоа станала единствена македонска политичка емигрантска организација која ус-
пеала да оствари влијание надвор од континентот каде се формирала.

во 1984 година бил одржан Петтиот конгрес на ДООМ, на кој името на Ор-
ганизацијата било променето во Народноослободителен фронт на Македонија 
(НОФМ). Промената на името била извршена со цел уште еднаш да се нагласи 
амбицијата на Организацијата да се трансформира во единствена сила што ќе ги 
придобива сите македонски опозициски структури. Тоа особено се забележува од 
изгласаната програмска декларација според која, ширењето на Организацијата и 
проширувањето на соработката, со други македонски политички организации и 
со црковни, национални, културни и спортски здруженија, станало врвен приори-
тет. За претседател на НОФМ бил избран д-р Богољуб Андоновски.

Последниот конгрес на Организацијата бил одржан во 1989 година, меѓутоа 
во тие години Организацијата станала само номинална, без активности и без не-
кое посериозно членство.

Организацијата под името Народноослободителен фронт на Македонија 
дејствувала сé до 1990 година. Имено, со пробивањето на политичкиот плурали-
зам во Република Македонија, се создале нови услови кои подразбирале и нови 
начини за реализирање на целите, односно активно вклучување на македонската 
политичка емиграција во политичките збиднувања во  Македонија. 

Токму поради тоа, понатамошното егзистирање на Организацијата станало из-
лишно, по што пред Собранието на тогаш сè уште Социјалистичка Република Ма-
кедонија била поднесена иницијатива за нејзино трансформирање во политичка 
партија - Народен демократски фронт на Македонија. Всушност, тоа е и послед-
ната активност на Организацијата, а обидот да се трансформира во политичка 
партија останал неуспешен. 

Тогаш, долгогодишниот лидер на Организацијата, кој речиси 11 години одле-
жал затвор Драган Богдановски, ја започнал иницијативата за формирање на 
политичката партија Демократска партија за македонско национално единство 
(ДПМНЕ). Темелите на оваа партија биле удрени во емиграција и најголем дел од 
македонската политичка емиграција ја поддржала оваа нова политичка структу-
ра која во меѓувреме го добила конечното име ВМРО-ДПМНЕ.
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ДРАШКО АНТОВ 
НОВИНАР И ПУБЛИЦИСТ ВО ГЕРМАНИЈА

Драшко Антов е еден од најпознатите Македонци во Германија. За него често 
се вели дека е германско-македонски автор на дела, новинар, публицист и моде-
ратор. Тој е роден на 18 март 1938 година во Скопје. Во родниот град го завршил 
основното и средното образование, а студирал германистика. Новинарство и фо-
тографија, студирал во Лондон и Кембриџ, во Велика Британија.

Најголемиот дел од животот и работниот век го поминува во Германија, сле-
дејќи ги животот и работата на нашите граѓани (гастарбајтери), и, се разбира, по-
литичкиот и економскиот развој на неговата родна Македонија. Во 1969 годи-
на е основоположник на емисијата на македонски јазик на Радио Дојче Веле, а 
подоцна и на Радио Вестдојчер Рундфунк - Келн. Воведува македонски емисии 
при локалните радиостаници во Вупертал, Дуизбург и Берлин. Тој е еден од со-
основачите на музичката двојазична емисија „Од Босфорот до Гибралтарот“ при 
Вестдојчер Рундфунк во Келн, во која најмногу ги претставуваше македонските 
музички фестивали Валандово и Макфест, како и интерпретаторите од народна-
та и забавната музичка естрада.

Во „Нова Македонија“ ги објавува подлистоците на германската влада „СРГ се 
претставува“, први од таков вид воопшто во македонските медиуми. Основач и 
двигател е на весниците „Вечер“, „Македонија во светот“ и повторно „Вечер“.

Во 1986 година во Германија ја издава туристичката книга „Југославија“ при 
издавачката куќа „Хајит“ во Келн, пишува радио и ТВ -драми, скечеви, афори-
зми - на германски, од кои најголем дел се емитувани на ЦДФ (втората герман-
ска тв-програма) и ја издава книгата „Гастарбајтери каде сте“ на македонски и 
германски јазик. Радиодрамата „Ние се познаваме“, која за тема го има животот 
на нашинците во СРГ, е печатена во книгата на ДТВ бр. 1770 под наслов „Како 
странец во Германија“, и истата е емитувана на германската програма на Радио 
Дојче Веле во Келн. Афоризмите се објавувани во германски списанија, хрватски, 
српски и македонски. Добитник е на наградата во Франкфурт за афоризми, како и 
наградата на Здружението на македонските новинари за новинарската активност 
во Германија, а како дописник на НИП „Нова Македонија“ бил 35 години.

Исто така, ја уредувал македонската страница во дневниот хрватски весник 
„Вјесник“, за информирање на Македонците во Европа, прв југословенски весник 
што се печати во СР Германија. Тој објавил повеќе книги. Член е на  Друштвото на 
германски новинари, на Друштвото на новинари  на Македонија, на Здружението 
на странските дописници и на Друштвото на писатели на Германија.

По објавувањето на неговата книга „Независна Македонија во германските 
медиуми“, следат бројни дела за објавување во Република Македонија. Тој е ав-
тор на делата: „35. години известување од Германија за македонските медиуми“,  
„На што се смееја Германците за војната во Македонија – карикатури“, „Борис 
Трајковски во германските медиуми“, „Германските медиуми за Македонците во 
СРГ од 1952 година наваму“,  „Германските медиуми за македонската култура“, 
„Германските медиуми за македонските политичари“, „Германските медиуми за 
Груевски и ВМРО-ДПМНЕ“, потоа следуваат книги од животот на нашите луѓе во 
СРГ:  „Како станав гастарбајтер“ - афоризми, „Не сум гастарбајтер а р‘мбам во ЕУ“ 
- афоризми, „Повеќе за живите и за мртвите“ - афоризми, „Не сум терорист ако 
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имам мала секс-бомба“ - афоризми,  „Дајте ми збор, предолго молчам“ - афори-
зми, „Гастарбајтери - гласајте за мене“ - афоризми и други.

Досега во Германија ја објавил: „Туристичка книга за Македонија“, на посебните 
конкурси од издавачки куќи му ги откупија и наградија напишаните творби на гер-
мански јазик – радиодрамата „Странец, ние се познаваме“ и  скечот „Зборување на 
два јазика“, којшто стана најпопуларен во СРГ и Данска, каде е објавен во книгата 
„Германско чудо“ поместен како единствен Македонец меѓу познатите  писатели 
Максим Горки, Фасбиндер, Брехт, Хајнрих Бел и други, скеч којшто се објавува и 
случува кога е во прашање знаењето и употребата на германскиот јазик. 

Македонскиот новинар, автор и издавач Драшко Антов, од Дизелдорф, СРГ, 
е единствениот Македонец којшто е претставен со свој труд во документарната 
книга и прирачник за учениците и студентите во Данска коишто сакаат да учат 
германски и да дознаат нешто повеќе за земјата. Книгата е насловена како „Гер-
манско чудо“ и подготвена од тројца дански автори. Таа има околу 300 страници, 
сите се во боја, со тврди корици, и поделена е на неколку поглавја: Земјата и ја-
зикот, Природа и околина, Идентитет и менталитет, Образование и воспитување, 
Работа и стопанство, Големи и модерни градови, Спорт и Политика. Меѓу позна-
тите автори, како Брехт, Горки, Фасбиндер, Бел, Гете, Фриш, Ленц, Кестнер, поме-
сетен е драмскиот текст на нашиот истакнат новинар и издавач Драшко Антов. 
Тој доби понуда за други текстови како и за одржување предавање за тоа, како 
странците можат најлесно да го научат германскиот јазик. 

Оваа книга укажува дека, сепак, постојат Македонци кои можат да конкури-
раат на познати автори со современи текстови на современи теми. Ова не е само 
негов личен успех, туку успех и на Македонија, која што треба да се гордее дека 
има таков свој сограѓанин.

Инаку, книгата „Независна Македонија во германските медиуми“ од Драшко 
Антов, долгогодишен дописник од Германија, што ја отпечати Издавачката куќа 
„Култура“ од Скопје, е едно од значајните дела на овој германски Македонец. Де-
лото, во исто време, претставува значајно дело во македонската и германската 
публицистика. Тоа беше промовирано во Друштвото на писателите на Македо-
нија, а промотор беше д-р Срѓан Керим. Книгата е селектиран избор на написи 
во германскиот печат од осамостојувањето на Македонија до денес. Тоа се ин-
формации, анализи, коментари за состојбите кај нас, почнувајќи од формирањето 
на првиот Парламент и изборот на првиот претседател, заклучно со војната во 
Македонија.

Исто така, книгата „Независна Македонија во германските медиуми“ од Антов, 
претставува сублимирано, сеопфатно и хронолошко претставување на тоа како 
Германците не гледаа нас, и тоа во еден од најзначајните периоди на нашата исто-
рија - од осамостојувањето на Македонија, сè до последните драматични настани 
од 2001 година. Книгата ја промовираше д-р Срѓан Керим, првиот амбасадор на 
независна Македонија во оваа земја на Западна Европа.

Автор на предговорот на книгата е д-р Срѓан Керим, кој книгата ја нарекува 
„скапоцено сведоштво за односот на германските медиуми кон Македонија во 
еден исклучително значаен период во развојот на македонската држава и демо-
кратија, вклучувајќи ја тука и кризата во меѓународните односи што ја зафати Ре-
публика Македонија во текот на 2001 година.
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Инаку, тој вели дека Република Македонија е значајна држава на Балканот, 
особено од гледна точка на мирот и стабилноста на регионот. Зарем може да се 
очекува нешто друго од медиуми во една држава која има клучна улога во разви-
токот на европската интеграција, во економска и во политичка смисла.

Се знае дека медиумите во денешниов свет не се само „седмата“ сила, како 
што веќе поодамна ги нарекуваат, туку се и еден од столбовите на демократијата. 
Тие имаат директно влијание врз формирањето на јавното мнение, а истовреме-
но на индиректен начин овозможуваат транспарентност во дејствувањето на по-
литичките партии и политичарите.

Токму затоа, сосема оправдано е појавувањето на книгата „Независна Македо-
нија во германските медиуми“ од Драшко Антов, што ја објави книгоиздателство-
то „Култура“ од Скопје. 

Како што вели авторот на предговорот на книгата д-р Срѓан Керим, во меѓу-
народните односи и соработка, улогата на медиумите е исклучително значајна. 
Тие се во состојба, упростено кажано, да влијаат врз нивното подобрување или 
влошување. Свеж е примерот на несогласувањата меѓу САД и Франција околу на-
чинот како да се разреши кризата во Ирак. 

Медиумите во Соединетите Американски Држави создадоа толку негативна 
атмосфера во врска со сè што е „француско“, така што луѓето во Америка почнаа 
да се откажуваат од традиционално добрите и насекаде прифатени француски 
производи, па дури и употребата на веќе со векови прифатени називи за одреде-
ни јадења, што ја содржат придавката „француски“! 

„Имајќи ги предвид овие искажувања, книгата на Драшко Антов е нависти-
на сама по себе предизвик, бидејќи се занимава со една деликатна тема: како е 
претставена Македонија во германските медиуми. Периодот, што е предмет на 
неговите истражувања во поголем дел и самиот ги покривав во својство на прв 
амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија. Се работи 
за периодот од 1994 до 2000 година. Ако е можно да се даде генерална оцена за 
улогата на германските медиуми во однос на Македонија, тогаш би ја формули-
рал на следниот начин: медиумите во Сојузна Република Германија, исто како и 
политиката на Германија кон Македонија, се движеа по една линија која би може-
ла да се дефинира како „постепено откривање“, пишува д-р Керим. 

Улогата на германските медиуми е особено битна, затоа што во нив се упо-
требуваше уставното име на нашата држава. Едноставно речено, за германски-
от читател постои „Mazedonien“ (Македонија) и ништо друго! Книгата на Драшко 
Антов е скапоцено сведоштво за односот на германските медиуми кон Македо-
нија во еден исклучително значаен период во развојот на македонската држава 
и  демократија. 

Драшко Антов како поборник за етничко обединување на Македонија меѓу 
другото, реагирал на едночасовната радиоемисија, посветена на протерување-
то на децата - бегалци од Грција, на германското радио „Дојчландкултур-радио“. 
Таа се емитувала во ударен термин, веднаш по вестите, кога била направена 
класична грчка пропаганда со која се негира постоењето на македонските деца 
- бегалци. 
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МУСТАФА БЕРЕКЕТЛИ 
ПОБОРНИК ЗА ДОБРИ ОДНОСИ МЕЃУ ТУРЦИЈА И МАКЕДОНИЈА

Кога се пишува и споменува името на познатиот турски бизнисмен, општестве-
ник и познат вљубеник во Македонија, Мустафа Берикетли треба да се каже дека 
тој е на своевиден мост меѓу Турција и Македонија. Тоа се неговите земји на мина-
тото, сегашноста и иднината. Кога е Мустафа во Истанбул, мисли на Македонија, 
на родниот град Велес. Кога е, пак, во Македонија мисли на Истанбул, каде му е 
семејството и поколението.

Мустафа Берекетли е македонски Турчин кој е роден во Велес, во градот на 
двата брега на реката Вардар каде ги поминал детските денови и неколку години 
учел во македонско училиште. Меѓутоа, чудните времиња си го направиле свое-
то. Во „армијата“ преселници од своите корени од Македонија и од пошироките 
тогашни југословенски простори, како турско население, се преселиле (биле про-
терани) во Турција.

Едно од тие благородни турски семејства била познатата фамилија Берикетли 
од Велес. Тоа значеше заминување од родниот град и за Мустафа, кој, во исто 
време понесе со себе и тага и љубов и верба дека времињата ќе ја покажат вис-
тинската иднина на народот од поранешна Румелија.

Мустафа, во својата душа постојано го носи родниот град Велес : го посетува, 
остварува контакти и се бори за иднината на градот како најдобар велешанец. А 
Велес е значаен македонски центар кој се наоѓа во средишниот дел на Македо-
нија, поточно на бреговите на реката Вардар. Велес е шести град по број на жите-
ли во Македонија со вкупно население од над четириесет илјади  жители. 

Низ историјата се нарекувал со различни имиња, од кои три се најмногу корис-
тени. Од самото основање на градот, Велес се нарекувал со името Вилазора. По-
доцна се преименувал со името Ќупурли, кое подоцна било заменето со денешни-
от назив. За време на СР Македонија, но и во првите години од самостојноста на 
државата, Велес се нарекувал со името Титов Велес, во чест на маршалот Јосип 
Броз - Тито. Велес како населба постоел уште од 168 година пр.н.е. и се наоѓал 
нешто поисточно од денешната локација. Бидејќи градот има стратешка позиција, 
тој често бил мета на различни странски инвазии и окупации и бил дел од различ-
ни балкански кралства и држави, почнувајќи од Пајонија па завршувајќи со СФРЈ. 

Велес бил дом на голем број македонски преродбеници, револуционери, писа-
тели и поети и тој е една од лулките на македонската култура. Градот е каракте-
ристичен по својата типична велешка и староградска архитектура. Тој е значаен 
трговски, транспортен и економски центар.

Турскиот патеписец  Евлија Челебија  го опишал Велес од тоа време. Главен 
објект тогаш бил мостот на Вардар, кого го објаснил како нов, дрвен мост со чети-
ри отвори, додека неговиот современик Хаџи-Калфа го опишува како камен мост. 
Сепак, и двајцата биле во право, бидејќи едниот зборува за мостот кај стариот дел 
од Велес, а другиот за мостот на местото каде Вардар се преминувал со сплав.

По ослободувањето, со Законот за преименување на град Велес во Титов Ве-
лес, донесен на 10 октомври 1946 година, градот Велес го добил името Титов 
Велес. Во наредниот период од 1946 до 1990 година, со Велес, како и со држа-
вата на која и припаѓал, раководела Комунистичката партија. Еднопартискиот 
систем во првите 30 години јакнел, за потоа да отпочне неговото постепено сла-
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беење. Во 1990 година, се реализирани првите повеќепартиски парламентарни 
избори во рамките на независна Македонија.

Мустафа Брекетли е роден во Велес на 31 март 1941 година, од татко Исмаил, 
роден во Свети Николе 1913 година и мајка Ана Белкис, родена 1920 година во 
Истанбул. Во 1947 година го започнува своето образование во Велес, а во учебна-
та 1952/53 година се запишал во гимназијата „Кочо Рацин“. Меѓутоа, со преселби-
те во Турција во 1954 година се запишува во училиште во Истанбул, за потоа да се 
втурне во бизнис животот. И да биде на раководни места во повеќе компании за 
надворешна трговија, во производство на злато и други производи.

 Од 1964 година го започнал своето универзитетско образование во Хајдел-
берг, во Германија, каде по завршувањето на студиите до 1977 година работи во 
повеќе фирми. Во исто време ги збогатува односите меѓу Германија и Турција со 
формирање на Друштво на пријателство,на кое е и претседател.

Од осамостојувањето на Република Македонија во 1991 година, до денес Мус-
тафа е присутен во неговата прва татковина. Во текот на овој четврт век имал 
средби со сите претседатели и премиери на Република Македонија и бил мост 
меѓу Турција и Македонија.

Мустафа Берекетли големи пријатели му биле видни Македонци од политич-
кото, културното, општественото и националното живеење, меѓу кои и авторот 
на овие редови, со кои постојано комуницира и одржува пријателски врски. Тој е 
човекот кој постојано чепка во турските дефтери сè со цел да помогне да ја пре-
зентира вистината за македонскиот народ и Македонија. 

Инаку, со осамостојувањето на Република Македонија господин Мустафа Бе-
рекетли доаѓа по неколку пати во годината. Како човек кој ги познава економски-
те, политичките, културните и други врски и различности меѓу Турција и Македо-
нија имал повеќе интервјуа во повеќе гласила, меѓу кои и во весникот „Бирлик“ од 
Скопје, за кој ќе изјави дека Македонија е клучна земја на Балканот.  

Тоа интервју се однесува на учеството на Берекетли на Првата глобална кон-
ференција со бизнисмени од македонско потекло во 2000-тата година, на која тој 
учествуваше како специјален гостин. 

Мустафа  Берекетли беше еден од главните организатори на големиот научен 
симпозиум посветен на Фети Окијар  истакнат  политичар, дипломат и најблизок 
соработник на Кемал Ататурк,   роден во Прилеп,   кој се одржа на Бујукада, на 
островите карши Истанбул. Мустафа Берекетли даде многу драгоцени подато-
ци во прилог на осветлувањето на ликот и  делото на Окијар на симпозиумот на 
кој, академскиот сликар Ставре Димитров - Стадим од Скопје, автор на над 2600 
портрети, му подари на семејството на Фети Окијар голем портрет. Тој гест на 
Стадим, предизвика восхит, емоции, и благодарност кај потомците на турскиот 
политичар со потекло од Македонија.

Мустафа Берекетли е еден од иницијаторите за збратимување на Велес со 
Адалар. Како резултат на неговите соработки со двете општини, Горан Петров, 
градоначалник на Општина Велес и Хидир Увачин, претседател на Советот на 
Општина Адалар (Принцови Острови), Република Турција, на 16 декември 2014 
година во Велес го потпишаа договорот за збратимување на двете општини. На 
свечената седница на Советот на Општината што се одржа по тој повод, Славчо 
Чадиев претседател на Советот на Општина Велес ја поздрави делегацијата од 
Република Турција предводена од Хидир Увачин.

Инаку, Општината Адалар се наоѓа во непосредна близина на Истанбул. Првич-
ната соработка на овие општини се одвива на планот на културата со  поддршка 
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на реконструкцијата на објекти од отоманскиот период во Велес, во областа на 
туризмот како и со учество на меѓународни културни манифестации.

Муста Берекетли ја подготви книгата „Балканот од Берлинскиот конгрес до 
денес“, помогнати од „Румелиската фондација за изданија од културата“ и Кул-
турниот центар „Ататурк“ од Истанбул, а е спонзорирана и издадена во 1999 го-
дина од Издавачката куќа „Македонска искра“ од Скопје, чиј главен и одговорен 
уредник и пријател на Мустафа Берекетли е авторот на овие редови. Ова дело 
со почит и благорданост е посветено на 75 годишнината на Републиката, на Гази 
Мустафа Кемал и неговите соборци од страна на Румелиската фондација.

Мустафа Берекетли, е истражувач, публицист и советник во Општината Ада-
лар во Истанбул и е докажан пријател на Македонија. Досега пронашол повеќе 
значајни документи за македонската историја во Истанбулскиот архив, а копии на 
дел од нив му испратил и на претседателот Ѓорге Иванов.

- Јас го пронајдов ферманот со кој на 14 март 1870 година по налог на султанот 
Абдул Азис се укинало заедништвото на словенските народи со Цариградската 
патријаршија. Постои уште постар документ од 1849 година во кој свештеник од 
велешкото село Башино му се заблагодарува на султанот Абдул Меџит, кој им 
дозволил да држат богослужба на свој јазик. Му се обратил со зборовите: „Наш 
цар и татко, вие не спасивте од влијанието на грчката црква, па ние сега кажуваме 
Библија на наш јазик“ - вели Берекетли.

Инаку, според Мустафа Берекетли и документите кои тој ги поседува за ав-
токефалноста на Македонската православна црква, се започнува или се јавува  
како проблем кој произлегува од еден декрет наречен ИРАДЕ, издаден од Тур-
ската Порта во XVIII век, со кој Охридската архиепископија т.е. Mакедонската ав-
токефална и самостојна црква, наводно, била УКИНАТА.

Имено, со години православните цркви на Србија, Русија, Бугарија и Грција, а 
со нив и Цариградската патријаршија, упорно го лажеле и сè уште го лажат маке-
донскиот народ дека Македонската црква не може да биде автокефална поради 
тоа што во XVIII век Турската Порта ја укинала!?

Големата лага се состои во тоа дека со толку спомнуваното ИРАДЕ Турската 
Порта, додека отоманска Турција била  во Македонија, не извршила УКИНУВАЊЕ 
- како што тоа некои упорно го тврдат - туку само го забранила административно-
то работење на Охридската архиепископија, апсолутно не забранувајќи го нејзи-
ното верско работење со македонската паства.

Речиси сите цркви во Македонија - (освен некои кои биле урнати откако Тур-
ција по 1912 година веќе не била присутна на македонска територија, како и сосе-
ма мал број изградени по Втората светска војна) се градени со официјални доз-
воли - локација, дозвола за градба, урбанистичка согласност кои биле издавани 
и одобрувани од Турската Порта. Ова е непобитен аргумент, дека со ИРАДЕТО не 
било извршено укинување на Охридската архиепископија.

Во почетокот на 1836 година, за време од четириесеттина години - Турција из-
вршила радикална трансформација на нејзиното општество завршно со 1872 го-
дина, ги укинала сите  претходни теократски хатисерифи - декрети и закони, меѓу 
кои и одредбата со која била извршена забрана за административно работење на 
Охридската архиепископија.

Значи, уште тогаш - на почетокот од третата третина од XIX век, Охридската 
архиепископија - покрај нејзиното верско работење, кое никогаш не и’ било заб-
рането, повторно слободно можела да ги врши и административните работи на 
македонска територија.
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ДРАГАН БОГДАНОВСКИ 
ПОЛИТИЧКИОТ ЕМИГРАНТ ВО ЕВРОПА

Драган Богдановски беше еден од најпознатите македонски политички еми-
гранти. Тој беше човек со извонредно богата биографија, непоколеблив борец за 
остварување на македонските илинденски (Гоцеви) идеали, односно идеи за ос-
лободување и обединување на сите делови од етничка Македонија. Богдановски 
30 години се наоѓаше во челните редови на патриотски настроената македонска 
емиграција. Драган беше еден од најпознатите македонски политички емигранти 
по 1945 година. Тој беше иселеникот најмногу следен од УДБ-а, а во 1977 година 
киднапиран од Франција и тајно доведен во Македонија. На судскиот процес зад 
затворени врати беше осуден на 13-годишна робија.

Според порталот „Македонија нација“ кој има посветено најмногу простор за 
овој македонски иселеник, меѓу другото, се вели дека Драган Богдановски е ро-
ден во 1929 година во селото Клечовце, Кумановско и дека потекнува од позната 
селско-земјоделска фамилија со патриотски корени. Неговиот дедо Драган бил 
илинденец - комита во четата на Атанас Бабата. 

Основно училиште завршил во родното село, а средно образование во Кума-
ново и Битола, по што во 1948 година се запишува во Белград (Земун) на Факултет 
за земјоделство и шумарство. Во Белград уште во третиот семестер од студиите 
се пројавува како иницијатор за формирање на „Македонски студентски клуб“, 
активност за која бил затворен и издржувал казна од 4 месеци во злогласниот 
затвор на „Обилиќев Венац“. По излегувањето од затвор бил исклучен од факул-
тетот без право на упис на кој било факултет во тогашна Југославија.

Таа драконска мерка на факултетските власти во основа го сменила животот 
на Богдановски. Тој одлучил да ја напушти земјата и во пролетта 1950 година, 
заедно со неколкумина колеги студенти, кај Гевгелија ја преминал границата 
кај јужниот сосед. По задолжителен престој во бегалскиот логор „Лаврион“, кон 
крајот на 1950 година заминал за Јужна Америка, каде до 1954 година престоју-
вал во Аргентина и Бразил. Меѓутоа, желбата за наука не го напуштила, поради 
што се вратил во Париз и на Сорбона се запишал на Факултетот за политички 
науки и журналистика. Уште веднаш започнал со политичко дејствување, ја фор-
мирал организацијата „Македонски национален фронт“ и започнал со издавање 
на весникот „Македонска искра“.

Во 1958 година Драган Богдановски се оженил со Брита, ќерка на тогашниот 
главен архитект на Осло, и заминале да живеат во Норвешка. Во бракот со Брита 
има два сина (Пер-Арне и Иван). Во Осло приспособува печатница на кирилско 
писмо и преку пишан збор со неговата национално-политичка активност придо-
нел во борбата за обединување на Македонија. 

За Драган 1958 година е многу значајна, бидејќи тогаш се јавил како придвижу-
вач за издавање на повеќе весници, списанија и книги за Македонија и македонско-
то дело. Во Осло го издавал списанието „Македонска лоза“, и „Слободна Македо-
нија“, потоа го печател весникот „Македонија“ списанието „Македонска нација“ и сл.

Неговата активност најмногу беше изразена како иницијатор за основање 
на бројни политички организации на Македонците во странство. Споменатите 
 гласила наишле на голем одѕив кај македонската емиграција. Со тоа, всушност, 
започнало будењето на Македонците и македонството во Европа, а потоа во 
 Австралија, Канада и пошироко во светот. Во 1963 година дошло до формирање 
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на првата македонска национална организација ОКМ (Ослободителен комитет 
на Македонија), организација која во 1972 година се трансформирала во ДООМ 
(Движење за ослободување и обединување на Македонија). Драган на чело на 
оваа организација дошол уште во 1967 година.

Организацијата ДООМ развила широка активност насочена кон Македонците 
кои по 60-тите години на минатиот век масовно ја напуштале својата татковина 
од економски или политички причини, поради што набргу се соочил со тогашната 
СДБ која ги следела и повремено ги попречувала неговите активности. Се органи-
зирала кражба на неговата печатница во Минхен (од Осло пренесена во Брисел 
па во Минхен) во која се печатело списанието „Македонска нација“.

За волја на вистината СДБ не презела акции за целосна елиминација на дејноста 
на Драган Богдановски, бидејќи тој со својата борба беше брана за спречување на 
дејствувањето на разни странски пропаганди, политички или црковни институции 
кои Македонците на печалба или тогаш популарно нарекувана „на привремена 
работа во странство“, ги поплавува со прогрчка, пробугарска и друга пропаганд-
на активност, каква што спроведуваа „Панмакедоники“, „МПО“ на Ванчо Михајлов, 
„Славјански комитет“ на НБР и други институции на соседните земји на Македонија. 

Драган Богдановски беше голем борец против сите оние што го негираа посто-
ењето на македонската нација и македонскиот етнички идентитет. Во тој период 
(1958 -1977) најголема битка водеше против „МПО“ на Ванчо Михајлов.

Имено, по Втората светска војна МПО се обидела своето влијание да го про-
шири и во Европа и тоа пред сè поради бранот на новодојдени македонски поли-
тички емигранти во 50-тите години од XX век во Европа. Бројот на Македонците 
во Брисел, Белгија било одлучувачко за МПО да се обиде да го прошири своето 
влијание во Европа, преку формирањето на клубот „Тодор Александров“. 

Овој клуб бил непомирлив непријател на идеите на Драган Богдановски, за-
тоа во зимата 1962/63 година со негова помош профункционира друштвото за 
Македонците од Брисел „Јане Сандански“, кое официјално за  тамошните власти 
требало да дејствува како културно друштво. Преку ова друштво Богдановски се 
обидел да им помогне на тамошните Македонци, кои го напуштиле друштвото 
„Тодор Александров“. 

Тогаш во Брисел било одлучено клубот да печати и свое гласило под името 
„Македонска мисла“, како списание за култура и општествени прашања. Првиот 
број излегол во јули 1964 година во кој била објаснета намерата на списанието 
каде меѓу другото се вели: „Денес во емиграцијата има неколку македонски из-
данија, од кои некои се вистински македонски и национални кои се издаваат на 
македонски литературен јазик и ги заштитуваат македонските национални инте-
реси, а други, псевдомакедонски како ‘Македонска трибуна’ и ‘Македонски глас’, 
што се издавани од група родоотстапници на бугарски јазик, сеејќи во нив замаг-
лување и фалсификаторство за националниот карактер на Македонците, нивно-
то историско минато и нивната борба за национална самостојност“.

Дејствувањето на културното друштво „Јане Сандански“ иако траело кратко, 
сепак, било од големо значење за Македонците во Белгија, за збогатување на 
нивниот социјален и културен живот, како и за јакнење на националното чувство.

Меѓутоа, Драган Богдановски за првпат ќе биде оквалификуван како про-
тивник на Југославија. И во акцијата за расчистување со „опасните емигрантски 
кругови“, била донесена одлука за доведување на Драган Богдановски во Југо-
славија и негово судење. Како раководител на ДООМ во 1977 година Драган бил 
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киднапиран во Париз и доведен во Југославија. Со дипломатско возило бил пре-
несен во Љубљана, а подоцна и во Скопје. 

Токму во врвот на неговата активност и омасовувањето на Организацијата, се 
случило неговото киднапирање од страна на Службата за државна безбедност 
(СДБ), која уште од првите денови на неговата активност грижливо го полнела 
неговото досие.

Во полициски објект во близина на Македонски Брод бил под истрага 18 месе-
ци. Судскиот процес против него, пак, бил организиран зад затворени врати и бил 
осуден на 13 години затвор, од кои издржал 11 години во затворот Идризово. Во 
Скопје бил осуден на 13 години затвор, затоа што се залагал за независна и обеди-
нета Македонија. По излегувањето од затворот извесно време живеел во Скопје, 
а кога  добил патна исправа, заминал во Шведска, каде ја подготвил програмата 
за формирање на национална политичка партија во Македонија (која политич-
ка програма била отпечатена во весникот „Млад Борец“. Таа партија по идеја на 
Драган Богдановски била именувана како „Демократска партија на македонско 
национално единство“ ДПМНЕ. 

По образование интелектуалец и визионер за иднината на политичката акција 
во Македонија, Драган Богдановски во 1990 година заедно со Гојко Јаковлевски 
од Берлин, се состанале во Минхен, каде била донесена одлука за формирање на 
партијата со предзнак ВМРО. На состанокот присуствувале и Владо Транталов-
ски од Ресен, Борис Змејковски и Љупчо Георгиевски. Партијата била формирана 
и регистрирана во Македонија.

На првиот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ одржан во Прилеп на 6 и 7 април 1991 година, 
Драган Богдановски е избран за почесен претседател на партијата, а од 1991 до 1993 
година тој е претседател на Задграничниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ за Европа.

Со заминувањето од Македонија, Богдановски повторно се нашол на животен 
крстопат: дали ќе си живее мирен пензионерски живот или ќе продолжи за реа-
лизација на идејата за независна и обединета македонска држава. И повторно се 
одлучил за идејата. Ги согледал тогашните политички услови во СР Македонија и 
идејно ја обмислил Демократската партија за македонско национално единство 
која имала за цел независност на Македонија. 

За Богдановски повторно започнал турбулентен период, кој набрзо резулти-
рал со негово напуштање на Партијата и трајно заминување во емиграција, каде 
и го пречекала смртта. Тој починал на 31 мај 1998 година, во воз (во местото Фе-
дерација Данска), на пат од Шведска кон Германија. Погребан е во Куманово на 1 
август 1998 година во присуство на фамилијата и најблиските и до крај верните 
пријатели и соработници. 

Иако Богдановски се пасивизирал од политиката, сепак, до својата смрт оста-
нал доследен на идејата за самостојна, независна и демократска Македонија. Со 
таа идеја се градеше како личност, со таа идеја живееше и со таа идеја почина. 
Иако за таа идеја страдаше и беше прогонуван, сепак, историјата е последниот 
судија, и денеска, благодарение на демократскиот систем во кој живееме, исто-
ријата му го обезбедува заслуженото место.

Покрај Драган Богдановски треба да се споменат и неговите истомисленици 
кои за жал не се повеќе меѓу живите, а кои цело време се бореа за самостојна 
Македонија, а тоа, меѓу другите се: Благоја Шамбевски - Шамбе ( 1921-1974); 
Панко Стамкоски (1938-2007); Михаил Шариновски - Солунски (1932-1999), Кр-
сто Шкодров (1944-2005), Ристе Блажев - Ристески (1931-2000); Крсто Јенчев - 
 Димитров (1912-2003), Јонче Трајчевски (…-2015) и други.
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ИСМАИЛ БОЈДА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗОТ НА 

МАКЕДОНЦИТЕ СО ИСЛАМСКА РЕЛИГИЈА

Исмаил Бојда е личноста која се грижи исклучително за зачувување на нацио-
налниот идентитет, традициите и обичаите кај Македонците муслимани насека-
де во светот. Тој е еден од најпознатите и најактивните Македонци од Гора кој 
живее во Република Македонија. Всушност, Бојда е продолжувач на делото на 
професор д-р Нијази Лиманоски и поетот Саме Лимани Жарноски, кои беа чувари 
и бранители на Македонците со муслиманска вероисповед и на Сојузот на Маке-
донците со исламска религија, на кој тој е претседател.

Исмаил Бојда е продолжувач на македонските национални и културни вред-
ности на Македонците со исламска вероисповед на Косово, во Албанија, во Репу-
блика Турција и  во Република Македонија. Тој е и беспоштеден борец за правата 
на Македонците со муслиманска вероисповед насекаде во светот.

Инаку, во биографските податоци на Исмаил Бојда се вели дека тој е роден на 
6.10.1954 година, во селото Брод, Општина Драгаш, Автономна Република Косо-
во и Метохија, (денес Република Косово),  од  татко Имер и мајка Атмана родена 
Маслар. Има завршено средно техничко училиште - машински смер во Скопје, 
како и две години Виша машинска школа. Работниот век го поминал во „Рудници 
и Железарница“ во Скопје, и тоа од 1974 до 2002 година, кога и се пензионирал. 
Бил одговорен и послушен во својата работа во Централната електроработил-
ница како работоводител, технолог по машински делови и како раководител на 
машинска група.

Според Бојда, Маке донците со исламска вероисповед денес претставуваат 
зна чителен дел од македонската нација. Овие Македонци не живеат само во Ре-
публика Македонија, туку и во многу други земји. Голем дел од нив живеат во 
областа Гора на Косово, а повеќе десетици илјади, како македонско национално 
малцинство, живеат во Алба нија (претежно во областа Голо Брдо). Десетици илја-
ди Македонци муслимани живеат и во Турција и до денес мнозина од нив се свес-
ни за своето маке донско етничко потекло. Од тука  јасно се гледа дека Македон-
ците муслимани се составен и нераскинлив дел на денешната македонска нација.

Треба да се потенцира дека верата и нацијата се два дијаметрално различни 
поими, кои никако не смеат да се идентификуваат. Националната припадност се 
добива уште од раѓањето, додека човек во текот на својот живот по своја волја 
може да промени колку што сака вероисповеди. 

Таков е случајот на претставникот на Македонците муслимани Исмаил Бојда, 
кој со право вели дека денес, на пример, етничките Германци, кои припаѓаат на 
повеќе вероисповеди (хрис тијани, муслимани, будисти и сл.), тие етнички (нацио-
нално) цел живот ќе си останат Германци. Така е и со Македонците. Тоа што некои 
Македонци, поради различни причини, при паѓаат на разни веро исповеди никако 
не значи дека тие, со промената на веро испо ведта, автоматски си ја смениле и 
националната припадност. 

Од 1994 година Исмаил Бојда еименуван за претседател на Културно научна-
та манифестација на Македонците муслимани. Таа е една од владините  непар-
тискасамородна асоцијација која се грижи, главно, за зачувување на национални-
те вредности на Македонците муслимани.
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Инаку,  Македонците муслимани, чии предци порано биле христијани, од едни 
или од други причини преминале и го примиле  исламот. Тоа е потполно исто со 
она што и денес се случува, кога бројни етнички Ма кедонци од правосла вието 
преминуваат во будизмот, во движе њето Харе Кришна, во протес тантството, во 
адвентизмот, во пента кос тал ната црква, во верската заедница на јеховините све-
доци и слично, а не е мал  и бројот на Македонци - атеисти, кои не припаѓаат во 
ниту една верска заедница и кои не веруваат во Бога. Конечно, и христи јанството 
кај Македонците (но и кај другите народи) своевремено го заменило паганството 
што пред тоа го имале како своја вероисповед. Овој е сосема нормален процес и 
истиот се среќава кај сите народи во светот.

Исмаил Бојда како претседател на Републичката заедница на Македонците 
муслимани е еден од тие Македонци кои семејно ја сменил својата религија. Тој е 
роден во Брод, Гора. Оженет е со Мабера Бојда, родена Муше и во бракот имаат 
три деца: две машки и едно женско -  полнолетни омажени и оженети, а имаат  
седум внучина и едно правнуче. 

Инаку, според Бојда, со преоѓањето во исламот етничките Македонци си про-
должиле да си бидат тоа што и се - етнички  Македонци. Си продолжиле да си го 
зборуваат мајчиниот македонски јазик (како единствен што го знаеле), си про-
должиле да ги негуваат македон ските традиции, фолклорот, обичаите, само што, 
наместо в црква, своите верски потреби почнале да си ги задоволуваат во џамија. 
Македонскиот јазик, традицијата и културата од минатото тие им ги пренесувале и 
на своите деца (кои, поради сме нетата вероисповед, веќе почнале да добиваат лич-
ни имиња во склад со исламската традиција), а тие потоа сето тоа го пренесуваат 
на своите деца и така натаму – сé до денешните Македонци муслимани, кои (барем 
оние кои живеат во Република Македонија), исто како и нивните предци, воопшто 
не знаат ни да зборуваат на друг јазик, освен на мајчиниот, македонски јазик. 

Впрочем, и денес сме сведоци на фактот дека одреден број Македонци добро-
волно пристапуваат кон разни верски заедници и секти, а тоа, секако, не значи и 
дека тие автоматски си ја менуваат и нацијата. Поради ова, според Бојда, терми-
нот „потурчување“ е целосно погрешен, бидејќи денес во исламот има милиони 
верници, кои не се Турци. Да се земе, на пример, некој денешен етнички Македо-
нец, кој ќе прис тапи кон некоја индиска секта. Зарем тој преку ноќ ќе стане Ин-
дус и зарем преку ноќ ќе го заборави мајчиниот македонски јазик и наед наш ќе 
почне да зборува хинду?

Секако дека е бесмислено и да се претпостави такво нешто. Според Исмаил 
Бојда, односниот Македонец може само да си го смени крстеното име со некое 
индиско име во склад со тра дицијата и правилата на сектата кон која пристапил и 
чии начела ги прифатил. Тоа што се случува денес со Македонците, кои премину-
ваат во разни вер с ки заедници и секти (менувајќи си го само името и по некоја на-
вика во животот) е потполно истото со она што се случувало во поче токот на XIX 
век (но и порано), кога  одреден број тогашни Македонци преминале во исламот 
(менувајќи си го само името и вероисповедта). Нивните потомци денес се нашите 
крвни браќа, Македонците мусли мани. 

Инаку, етничкото потекло на жителите од областа Гора, која се наоѓа во Ко-
сово, од каде е и Исмаил Бојда е македонско. Жителите од оваа област денес се 
присутни во речиси секој поголем град на Репуб лика Македонија. Тие не само што 
зборуваат на чист маке донски јазик, туку и мнозина од нив себеси се декларира-
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ат како Македонци. Меѓутоа, пошироката јавност многу малку е инфор мирана за 
нивниот роден крај Гора.

Исмаил Бојда вели дека областа Гора денес во најголем дел се наоѓа во Ко-
сово. Таа се наоѓа меѓу сегашните граници на Република Македонија и Албанија, 
иако неколку села, кои етнички и културно при паѓаат во Гора, останале и во Ал-
банија. Населението на Гора се етнички Ма ке  донци муслимани, а најголем доказ 
за тоа е чистиот македонски јазик што го зборуваат тие (иако прак  тично никогаш 
не живееле во границите на Маке донија, како би биле „натерани“ да го зборуваат 
македонскиот јазик). Како второ, овде се и нивните обичаи. Така, на пример, аде-
тите за свадбата од го ле мото горанско село Брод се речиси идентични со адетите 
на поз на тата Галичка свадба во Република Македонија. Интересно е и тоа што во 
Гора и денес се слават неколку православни празници, иако Го раните се мусли-
мани. Така, на пример, најго лем празник во оваа об ласт е празникот Ѓурѓовден, а 
масовно се слават и Божиќ и Бла говец.

Исмаил Бојда вели дека денес Брод, неговиот роден крај е пријатно место за 
одмор и живеење. Во него има продавници, слаткарници, бурекџилници, ресто-
рани и еден хотел, како и неколку патеки за скијање што ги опслужува еден ски-
лифт. На јужниот дел на Брод, движејќи се по тесен макадамски пат и покрај една 
од трите реки, се стигнува до прекрасен предел за одмор и рекреација, кај еден 
ресторан. Таму е  и  вилата на некогашниот претседател на СФРЈ, Тито, кој често 
доаѓал во неа со високи функционери. Скијачките терени ги користат скијачи од 
сите краеви, дури и од европските земји. Затоа, за Брод се слуша и како за скијач-
ки центар. 

Инаку, Бојда информира дека во денешната косовска област Гора има осум-
нае сет села. Она што претставува куриозитет во овој регион е тоа што овие села 
биле, речи си, етнички чисти, македонски. Но, во последно време се забележани 
обиди за албанизирање на Гора. Во две села на Гора (Рестелица и Кукаљане) 
Гораните, главно, се декларираат по нацио налност како муслимани. Другите се 
предвоени. Од една страна, иако зборуваат маке дон ски јазик, поради сла бите вр-
ски со Република Македонија не можат (или не смеат) да се декларираат како Ма-
кедонци. Од друга страна, пак, не можат да се дек ла ри раат ни како Срби, иако врз 
нив се вршеше силен притисок од српските власти. Затоа голем дел од нив (барем 
до пред војната во Косово) себеси се декларираа како Југословени, за да не бидат 
ни Срби, ни Македонци. Гораните, пак, кои живеат во Република Македонија, чиј 
број воопшто не е мал, се декларираат како Македонци.  

Според кажувањата, пак, на Зејнул Моукоч чие потекло е родното место  на 
Исмаил Бојда, селото Брод, со кого авторот на овие редови се сретнал во Ис-
танбул, (за кој објавил репортажа во списанието „Македонија“ бр. 592 (февруари 
2001, под наслов „Сонцето од Кутлеш во древниот Станбол“) има околу 12.000 
Македонци од  Драгош и околината. Тој информира дека тие биле пуштени сами 
на себе и се собираат само на свадби, крштевки, сунети и други пригоди. Првите 
Горанци дошле во Истанбул по Балканските војни, а од педесеттите години со 
масовното доаѓање на голем број муслимани од Балканот во Турција, тој број зна-
чително се зголемил. 

Инаку Горанците во Истанбул се познати по тоа што прават свадби кои траат 
седум дена, на кои покрај турските се пеат и македонски песни, се слават старите 
традиции, обичаи  и сé она што тие го донеле од Гора, од Македонија.
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АКАДЕМИКОТ РИСТО ВАСИЛЕВСКИ 
ПУБЛИЦИСТ ВО СРБИЈА 

Ристо Василевски е поет, преведувач, издавач и академик. Тој е  еавтор на 29 
поетски дела, пет книги за деца, 5 антологии, 38 по негов избор или негова подго-
товка на дела на македонски, српски и писатели од други јазици, објавил  повеќе 
од сто преводи и 5 фолозофеми.

 Во голем број информативни гласила објавил десетина илјади страници пое-
зија, проза, драмски и есеистички текстови од современите српски и македонски 
писатели. Книги и песни му се преведени на 24  светки јазици  Тој е добитник на 
бројни домашни и меѓународни признанија и награди, меѓу кои и на Национално-
то признание на Владата на Република Србија за врвен придонес на национална-
та култура. 

Во Македонија, пак, е надворешен член на Македонската академија на науки-
те и уметностите (МАНУ). Затоа, и во едната и во другата средина го сметаат за 
амбасадор на културите и мост меѓу српската и македонската книжевност.

 Ристо Василевски е роден во селото Наколец, Преспа на 31 јануари 1943 годи-
на. Со првите четири години од сновното образование се стекна во родното ме-
сто, а другите четири години ги завршил во ОУ „Димитар Влахов” во Љубојно. По-
тоа, своето образование го продолжил во Скопје, каде заврши средно училиште и 
студирал архитектура. 

Инаку, селото Наколец, родното место на Ристо Василевски се наоѓа во До-
лна Преспа, на источниот брег на Преспанското Езеро, на неколку километри од 
границата на македонската земја, 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 се-
лото е оддалечено од езерото. Во него живеат Македонци, Албанци и Роми, кои 
отсекогаш биле пример за добар соживот, бидејќи тие заедно оделе и на свадба и 
на погреб, и на ниви и на риби.

Селото е познато по голем број интелектуалци, и Македонци и Албанци, и во 
земјата и во иселеништвото, меѓу кои и авторот на овие редови, Славе Катин кој 
е подалечен роднина на Василевски,по татко, а кој е таму само роден, а детсвото 
и младоста ги помина во Љубојно, од каде е неговата мајка. Во Наколец, во Гор-
на Маала е роден Ристо Василевски, каде неговиот татко Никола Василевски се 
занимаваше со овоштарство и риболов. Денес Ристо не ги заборавил корените и 
постојано навраќа во селото и се грижи за неговиот имот.

Василевски се родил блиску до Преспанското Езеро, меѓутоа животните па-
тишта го однеле во Смедерево, блиску до реката Дунав, каде заминал по земјо-
тресот во Скопје, 1963 година. Во Смедерево живее со својата сопруга Лилјана и 
четирите нивни дечиња. Смедерево е неговиот град на животот, на љубовта, на 
семејството, на неговиот книжевен развој, на  издаваштвото... Тој е градот кој се 
наоѓа на брегот на реката Дунава. Сега тој е голем индустриски центар, град со 
повеќе од шеесет илјади жители. 

Смедерево потпаднал по Австроунгарската држава. Тогаш во 1806 година 
било отворено првото училиште. Во тој период во градот бил формиран Прави-
телскиот совет (Правитељствујушчи совјет), на чело са Доситеј Обрадовиќ и Сме-
дерево повторно постанало престонина.
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Затоа, Ристо Василевски често вели дека целиот свет е негова татковина. 
Меѓите и границите за него немаат никаква вредност. Но, признава дека, кога е 
во Смедерево, сонува за Преспа, иако таму никој не го чека, а кога е во Преспа 
нешто го влечи да си оди во Смедерево.

Во неговите биографски податоци се вели дека по преселувањето во Србија 
во 1964 година живеел и работел во Пожаревац, каде активно се вклучил во 
книжевниот живот. Тогаш започнал да објавува во списанијата „Браничарсво” и 
гласилото „Збор на народот” („Реч народа”), во кои објавил серија на книжевни 
прикази и други прилози.

Во август 1969 година се преселил  во Смедерево, каде до денес живее и твори 
Затоа, Смедерево му постана неговиот град, а Србија втората татковина. Во Сме-
дерево ја започна својата творечка кариера и таму ги формира и ги води: Литера-
турниот клуб „Смедерево”, Меѓународниот поетски фестивл на поезијата „Смеде-
ревска поетска есен (Смедеревска песничка јесен), на која беше прв претседател 
на Организациониот одбор, подоцна бил долгогодишен директор, уметнички ди-
ректор, главен и одговорен уредник и централна личност на издавачката дејност. 

Ги уредувал списанијата  за книжевност, уметност и култура „Смедерево”  и 
„Моравска лира”, листот „Утре” („Сутра”), информативно политичката ревија 
„Македонска виделина”, гласило на Македонците во Србија, списанието за деца 
„Ѕуница„ („Дуга”). Автор е на  на НИУ („Македонски информативен и издавачки 
центар” во Панчево и негов прв главен и одговорен уредник. Покренувач и и прв 
директор е на  традиционалната манифестација „Денови на македонското тво-
решво во Србија” (Дани македонског стваралаштва у Србији), “Себе си во поход” 
(Себи у походе). Бил главен уредник на списанието „Видело”, а сега е член на ре-
дакцијата на списанието „Монс Ауреус” и на „Книжевне новине”

Во 1993 година ја формира Издавачката куќа „Арка”. Како сопственик, дирек-
тор и главен и одговорен уредник објавил голем број дела на српски, македонски 
и странски писатели, а посредувал за многу дела на српски писатели да бидат 
преведени на странски јазици. Тој објавувал речиси сите поголеми весници и спи-
санија во бившите југословенски простори.

Неговата  поезија е преведена на англиски, шпански, германски, руски, бело-
руски, украински, француски, шведски, полски, унгарски, романски, турски, хинду, 
италијански, албански, словенечки, арапски и на други јазици. Тој е застапен во 
стотина антологии во кои има избор на македонската, српската, југословенската 
и светската поезија.

Библиографијата на Ристо Василевски е пребогата со неговите бројни изда-
нија, и тоа; 29 поетски дела, пет книги за деца, 5 антологии, 38 по негов избор 
или негова подготовка на дела на македонски, српски и писатели од други јазици, 
објавил над сто преводи и 5 фолозофеми. 

Тој е автор на на следните поетски книги: „Шапутања„ (Шепоти) (1968), „Вре-
менија” (Временија) (1970), „Толкување на патот” (1973), „Давање облика” (Давање 
облици (1981), „Листање времена” (Прелистување на времињата) (1984), „Житие-
то на Коле Ф„. (1984), „Болна куча” (Болна куќа) (1984), „Моринки” (1985) „Плодо-
род” (1991), „Пофалба на адот” (1993), „Играње главом” (Играње со главата) (1997), 
„Огледала” (1998), „Летопис хилјаду деветсто последње” (Летопи илјада деветсто 
тини последната) (2000), Игри и пофалби (2000).  „Тканица зла” (Ткаенка на злото) 
(2001), Храм, сепак храм„ (2002,2006), Храм, ипак храм” (на  српски, 2003), „Хтам 
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и пак храм” (на бугарски, 2004), „Храм, иара храм” (на романски, 2009), „Biserica, 
iata hramul” (на романски, 2004), „Ископине„ (Ископини, (2006), “Excavations” 
(2006), „Шушт” (2007), „Божествени допири” (2010), „Оде, о да” (Ode, o da, 2013), 
„Оде, о да” (на романски, 2016).

Автор е на поезија за деца и тоа на делата: „Големи и други работи” (1974), 
„Големи и други работи” (1990), „Плодород” (поезија, 1991), „Чудбината на едно 
ќесе” (роман за деца во стихови, 1991), „Паричникова судбина” (роман за деца во 
стихови, 1998), „Destinul minunta al unui portofel fermekat” (на романски, 1999).

Ристо Василевски е автор на пет филозофеми, и тоа: „Нулто време”, Смедере-
во 2010, „Сновиди битка”, Смедерево 2012, „Ѕвездени мигови”, Скопје, 2014, “Съ-
новидения от битието” (философеми, избор на бугарски), Варна, 2015 и “Генезис 
мечты” (философеми, избор на руски), Москва 2016. 

За неговиот творечки и преведувачки опус, академик Ристо Василевски е 
дибитник на следните награди: „Браќа Миладиновци”, „Почесно Рациново при-
знание”, Јубилејно признание на Струшките вечери на поезија, „Кирил Пејчино-
виќ”, „Јубилејно Златно перо”, „Златно перо” – во Македонија; „Милан Ракиќ”, 
„Караѓорѓе”, „Печат на Кнез Лазар”, „Раде Обреновиќ”, „Ѓуро Салај”, „Октомвриска 
награда на градот Смедерево”, „Захарија Орфелин”, Награда за издавачки пот-
фат на Меѓународниот саем на книги во Белград, „Смедеревски Орфеј” и др. – во 
Србија, и на меѓународните награди „Балкан и Европа” (Букурешт, Романија”, „Ат-
лант на словенството” (Варна, Бугарија), „Балканика” (Браила, Романија), Голема 
награда „Летачко перо” (Варна, Бугарија), „Наи Нааман” (Бејрут, Либан) и др.

Исто така, во мај 2016 година, Ристо Василевски е добитник на „Златниот ме-
дал” што го носи името на рускиот писател, поет и теоретичар Андреј Бел, кој го 
одбележа Сребрениот век на руската литература.

Наградата на Василевски му беше врачена од претставничката на Сојузот на 
писатели на Русија, поетесата Људмила Снитенко, на тукушто завршениот меѓу-
народен фестивал на поезија „Словенска прегратка” во Варна, Бугарија.

Златниот медал „Андреј Бел” на Василевски му е доделен „за врвен придонес 
во светската поезија и мајсторско продолжување на традициите на класичната 
литература”. По повод ова ново признание, реномираното московско книгоизда-
телство „Паблис” ја издаде книгата философеми од Василевски „Генезис мечты” 
(„Генеза на мечтите”), а Руската академија за литература го прими академик Ва-
силевски за свој редовен член.

Организаторот на Меѓународниот фестивал на поезија „Словенска прегратка” 
од Варна, на Василевски му ја додели плакетата „Кирил и Методиј”.

По меѓународните наградите „Михај Еминеску” во Романија и „Кристално перо” 
во Русија, ова е трето големо признание за поезијата на академик Василевски. 

Исто така во 2016 година добитник на меѓународното признание „Поета ла-
уреаус” и на наградата „Златна лира” на Десеттите Хераклејски поетски свече-
ности – Средби на Медитеранот, е академик Ристо Василевски.

Ристо Василевски е член на Македонската академија на науките и уметности-
те, на Славјанската академија на книжевности и уметности (Варна, Бугарија), на 
Меѓународната асоцијација на писатели и публицисти (Рига, Летонија), на Здру-
жението на писатели на Србија и на Здружението на литературните преведувачи 
на Србија, како и на Друштвото на писателите на Македонија.
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НИКОЛА ГРОЗДАНОВСКИ 
ЛЕКАР И ЛИКОВЕН УМЕТНИК ВО ЗАГРЕБ

Никола Гроздановски–Коле по професија е лекар специјалист по општа ме-
дицина, меѓутоа, активно се занимава и со сликарство и е признат како мајстор 
за акварел, но слика и во техника на лавиран туш, молив, темпера...  Тој е еден 
од иницијаторите за формирањето на Заедницата на Македонците во Република 
Хрватска и нејзин прв претседател во два мандата, подоцна и секретар, а денес 
потпретседател и член на Управниот одбор на Заедницата.

Името и делото на д-р Никола Гроздановски (Коле Малинајдовски, како го зна-
ат во Штрбово и Преспа) се тесно поврзани со историскиот развој на Заедницата 
на Македонците во Република Хрватска. Таа е формирана  на 22.12.1991 година и 
четвртина век дејствува како етничка и национална заедница. Таа е неполитичко 
и непрофитно здружение на Македонците во Хрватска. Нејзината основна деј-
ност е чување на националниот идентитет и ентитет, негување на јазикот, фол-
клорот, пишаниот збор, духовното живеење и културните и природните богатства 
на Република Македонија,    како и историските факти и вистината. Исто така, неј-
зината програмска одредница е да одржува тесни контакти со матичната држава 
и соработка со нејзините институции. Заедницата успешно соработува со Амба-
садата на Македонија во Загреб, со Македонската православна црква – Охридска 
архиепископија во Хрватска како и со сите други институции во Хрватска и Маке-
донија. Основна цел на членовите на Заедницата е, да бидат лојални и достојни 
граѓани на Република Хрватска како чесни и достојни амбасадори на Република 
Македонија.

Никола Гроздановски, или како  што е познат во Преспа – Коле Малинајдов-
ски, заедно со група интелектуалци во Загреб, меѓу кои Тома Прошев, директорот 
на Загрепската опера, публицистот и новинар Огнен Бојаџиски, авторот на дело-
то „Прометеј македонски“ и други,  уште на почетокот ја одредија програмската 
ориентација на Заедницата и нејзините друштва. Програмата се состои од актив-
ности, меѓу кои: музичко-сценски, ликовно-изложбени, книжевно-лингвистички, 
информативно-образовни, просветно-педагошки и историско-издавачки и  низа 
други.

Така, во рамките на Заедницата секоја година традиционално се прославува-
ат: Илинден, потоа „Денот на Заедницата“, „Деновите на македонската култура“, 
„Рациновиот ден“, „Деновите на браќата Миладиновци“, „Деновите на светите 
Кирил и Методиј“, се организираат разни изложби, промоции и уште многу други 
настани. Посебен успех на Заедницата е одржувањето на Летното училиште на 
македонски јазик, а започнаа со емитување и на емисии на „Македонски минути“ 
на Радио-КЛ во Сплит и „Македонски час“ на Радио-057 во Задар.

Д-р Никола Гроздановски – Коле е роден 1932 година во село Штрбово, Прес-
па. Осумгодишно училиште завршил во Љубојно, средно во Битола, а Медицин-
ски факултет во Скопје, каде и дипломирал во 1961 година. Во 1964 година дошол 
да живее во Република Хрватска, во Хрватско Загорје, од каде во 1980 година се 
преселил во Загреб и се вработил во КБ „Сестре милосрднице“ каде и дочекува 
пензија во 1997 година. 

Покрај основната професија, лекар специјалист по општа медицина, активно 
се занимава и со сликарство. По својот ликовен израз тој е импресионист- експре-
сионист, а со своите уметнички слики учествувал на повеќе од 200 колективни 
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ликовни колонии, а одржал и повеќе од 200 самостојни изложби. Исто време, тој 
учествувал на бројни хуманитарни изложби во земјава и во странство.

Неговите семејни корени се во Штрбово, во селото кое се наоѓа во средишниот 
дел на источната страна на брегот на Големото Преспанско Езеро, во подножје-
то на Баба Планина, а од десната страна на асфалтниот пат Макази - Маркова 
Нога. Селото е планинско и 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. 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 предание, селото 
го добило името од обликот на земјиштето каде било сместено. Првата локација 
на селото била месноста Чешура, која подоцна во народниот говор се преобра-
зува во Шешури. Местото каде што било првобитно селото е вдлабнатина, како 
чаша. Поради тоа, го добило името во множинска смисла, бидејќи било  сместено 
на повеќе вдлабнатини што личеле на чаша - Чешури.

И хроничарот на ова село, м-р Јонче Филиповски, во монографијата „Штрбо-
во“,  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 новоиз-
градени. На куќите преовладуваат белите фасади, а околу нив има овошни и други 
насади. Во селото постојат осум верски објекти и тоа: МПЦ „Свети Атанас“, изграде-
на во 1930 година, каде се и селските гробишта, потоа црквите „Свети Никола“ (во 
Горно Село), „Света Богородица“, изградена меѓу двете светски војни од мештани-
нот 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,  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 образо-
вание се стекнале преку педесетина штрбовчани. Некои од нив се имаат научни 
звања, магистри и доктори на науки. Меѓу кои посебно место и значење има д-р 
Никола Гроздановски.

Овој познат и признат граѓанин на Загреб, е еден од основоположниците на 
Македонската православна црква „Света Злата Мегленска“ во Загреб. Оваа цр-
ковна општина е прва во Република Хрватска и прва што го носи името на маче-
ницата света Злата Мегленска од Егејска Македонија. Таа претставува значајна 
форма на духовното единство на Македонците во Хрватска и пошироко. Црквата 
е формирана на 7 декември 1993 година на големиот собир на Македонците што 
се одржал во загрепскиот музеј „Мимара“. На таа пригода, авторот на овие редо-
ви во својство на потпретседател на Комисијата за односи со верските заедници 
на Македонија одржал предавање на тема „Историскиот развој на Македонската 
православна црква“. По предавањето се одржа богослужба во Католичката кате-
дрална црква „Свети Роко“ што е изградена пред околу 300 години и им е дадена 
на Македонците за бесплатно користење. 

Црковната општина во Загреб има воспоставено тесни врски со другите верски 
заедници во Република Хрватска. Таа редовно организира македонски христијански 
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вечери за денот на браќата свети Кирил и свети Методиј, како и за одбележу-
вањето на патрониот празник на света Злата Мегленска.

Во Хрватска, покрај Македонската заедница и црквата „Света Злата Меглен-
ска“ во Загреб, постојат и се регистрирани пред хрватските власти и друштвата: 
„Илинден“ од Риека, „Македонија“ од Сплит и „Браќа Миладиновци“ од Осиек. 
Потоа, македонските православни цркви  „Свети Наум Охридски“ во Сплит, која е 
формирана на 30 јуни 1994 година и „Свети Јован Осоговски“ во Пула формирана  
во 1996 година, кога македонски свештеник отслужи богослужба на македонски 
јазик во една католичка црква. Оваа црковна општина е организирана од члено-
вите на Македонското културно-уметничко друштво „Кочо Рацин“, кое многу го-
дини е средиште на голем број активности. 

Никола-Коле Гроздановски, покрај активностите како претседател и член на 
македонската православна црква „Света Злата Мегленска“, тој е член и на Сове-
тот на МНМ за Град Загреб. Беше активен член и на Иселеничкиот совет за време 
кога проф. д-р Димитар Керамичиев беше претседател на Матицата на иселе-
ниците од Македонија во периодот од 1994 до 1998 година. И ден-денес, како 
мошне активен член на Заедницата на Македонците во Република Хрватска, д-р 
Гроздановски ги застапува интересите на Македонците во Хрватска, и дава зна-
чаен придонес во зачувувањето и негувањето на македонскиот ентитет, иденти-
тет, културата, обичаите и традицијата.

Никола Гроздановски како ликовен уметник одржал бројни изложби во многу 
градови во Хрватска. Меѓутоа, се чини дека во неговата уметничка кариера ќе 
остане во сеќавање изложбата што беше отворена на 21 јануари 2010 година во 
Загреб. Тогаш, претставници на македонското национално малцинство во Хрват-
ска, на Амбасадата на Република Македонија во Хрватска, на министерствата 
во Хрватска и уште многу пријатели на Македонците и љубители на уметноста, 
се собраа во просториите на Хрватската матица на иселениците во Загреб да 
присуствуваат на отворањето на 4. циклус на изложбата хрватски и македонски 
крајолици и ведути на д-р Никола Гроздановски–Коле. 

Оваа изложба беше одржана во организација на Хрватската матица на иселе-
ниците и Советот на МНМ за Град Загреб. Изложбата ја отвори писателот Јосип 
Палада, кој меѓу другото рече: „Ми претставува особена чест што можам да отво-
рам уште една изложба на мојот другар д-р Никола Гроздановски. Покрај тоа што 
тој беше признат лекар за општа практика, голем дел од животот нашиот Коле му 
го подари на својот уметнички талент, односно во создавањето на прекрасните 
слики на природата, оживувајќи ги некои заборавени крајбрежја на неговата вто-
ра татковина Хрватска и родната Македонија. Вешто спојувајќи ги тие две страс-
ти, се чини како неговите дела да се живи. Во тој секојдневен спој се прават некои 
чудесии во чудесен спектар на бои кои кај набљудувачот отвораат полн сензиби-
литет и убавина. Неговите дела се обоени со стихови, лирски рај кој продира до 
она најубавото на мајката Земја во негибнатата духовност на природата“. 

Директорката на Хрватската матица на иселениците,  професор Катарина Фу-
чек, ги поздрави гостите изразувајќи задоволство од големиот интерес за излож-
бата. Таа истакна дека е гордост да се биде домаќин на ваква богата изложба и 
одлична можност за спој на две култури – хрватската и македонската. На излож-
бата посетителите можеа да уживаат во шеесетина акварели со мотиви на ведути 
и крајолици од Хрватска и Македонија.
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МАНОИЛ (МАНЕ) ЈАКОВЛЕСКИ 
И ПОРТАЛОТ „МАКЕДОНСКА НАЦИЈА”

                        
Името и делото на Маноил (Мане) Јаковлески е особено познато, признато и 

тесно поврзано со вистината за македонскиот народ и Македонија. Тој како маке-
донски емигрант во Европа е еден од најзаслужните за формирањето и иднината 
на  партијата ВМРО- ДПМНЕ. Мане Јаковлевски е еден од ветераните за дви-
жењето за ослободување и обединување на Македонија (ДООМ) уште од фор-
мирањето до денес и е поборник за напредокот и иднината на Македонија како 
самостојна, суверена и независна држава. 

Со својот портал „Македонска нација”, тој е поддржувач и продолжувач на 
првиот весник кај македонската емиграција во Европа „Македонска нација”, кој 
беше огледало на вистината  и на одбраната на етничка Македонија. Тој е истак-
нат бизнисмен и хуманист, духовен посветеник и горд припадник на својот биб-
лиски род и македонската земја. Таквата угледна бизнис-личност, вљубеник во 
македонскиот народ насекаде по светот и во својата татковина Македонија, секо-
гаш го водела светата мисла да остави вечни траги за идните  генерации.

Мане Јаковлевски, без сомнение, е еден од економски успешните Македонци 
кој како повратник инвестира голем капитал во Република Македонија. Иако по-
долго време живееше во Берлин, Германија од своето емигрирање до денес тој 
е длабоко и силно поврзан со судбината, вистината и настаните во Македонија. 
Мане е Македонец по националност и православен христијанин по вера. Тој е 
еден од најголемите иницијатори и организатори на одбраната на македонското 
име. Мане е бранителот и афирматорот на историјата на етничка Македонија и 
честа на македонскиот народ во светот. 

Животната приказна за Мане Јаковлески започнала во убавото гостиварско село 
Зубовце од каде тој заминал, но никогаш не ја заборавил својата Македонија. Затоа, 
повторно се врати во Македонија каде што го влечат корените и носталгијата. 

Маноил (Мане) Јаковлески е роден на 1 февруари 1951 година, како осма ро-
жба на  Рафка и татко Делче. Тој е роден во убавото Зубовце, во македонски прос-
тор каде што очите повеќе се отвораат од каде било на друго место во Полог. Тоа 
е едно од најпрекрасните локации во Полог, оддалечено од Гостивар само пет 
километри. Зубовце е сместено на подножјето на Шар Планина, помеѓу селата 
Дебреше (на југ) и Врапчиште (на север), во чија општина спаѓа и Зубовце. Се чини 
како причина на зголемената експанзија на албанското население, овие две села 
се речиси споени, каде живее исклучително македонско население.

Благодарение на Мане Јаковлески, зубовчани во дијаспората и месното на-
селение, денес Зубовце е во ново руво. Реновирана е црквата „Света Огнена 
Марија”, среден е пристапот до црквата, од двете страни на реката која минува 
низ селото, соѕидан е заштитен ѕид од камен и заедно со зелените површини на 
целиот простор му дава нов лик. Обликувани се тротоарите и на нив се поставе-
ни бекатон плочки, реконструирана е Зунината чешма, Рафкина чешма и спомен 
паркот, кој се наоѓа срéтсело. Затоа, често се вели дека Зубовце е ни село ни град.

Мане Јаковлески потекнува од патриотска фамилија, од печалбарско по-
текло. Така и тој ги продолжил преселничките процеси уште во 1969 година, 
кога на 18-годишна возраст заминува за Берлин. Ја напуштил Македонија, но 
 носталгијата и љубовта кон дедовскиот праг не го оставиле на мир. Во Берлин 



356 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

започнал да работи во ресторанот „Ново Скопје”, сопственост на неговиот брат 
Гојко, а од 80-тите години на минатиот век раководел самостојно сè до неговото 
затворање.

Исто така, треба да се одбележи дека уште во 1991 година, Македонците во 
Берлин меѓу првите во Германија основаа црковна општина, а за патрон беше 
избран свети Климент Охридски, македонскиот светител, учител и просветител. 
Истата година беше избран и Црковен одбор на чело со Мане Јаковлески. Меѓу-
тоа, тој има големи заслуги и во организирањето на Македонскиот клуб „Гоце 
Делчев” и Фудбалскиот клуб „ФК Македонија 1970”, а особено на формирањето 
на Македонската православна црковна општина „Свети Климент Охридски” во 
Берлин. 

Инаку, Мане Јаковлевски контактирал со голем број политички емигранти во 
светот. Меѓутоа, постојано  бил во контакт со Драган Богдановски кој во тој пе-
риод живеел во Париз. Богдановски го нарекувал „војвода Мане”. Тие двајцата 
како афирматори и бранители на етничка Македонија, покрај личните средби со 
Богдановски имале и опширна писмена кореспонденција преку која може да се 
видат неговите погледи за иднината на организацијата и, воопшто, на македон-
ското иселеништво во светот. Во исто време Мане знаел низ какви искушенија 
минувал Богдановски и со какви тешки проблеми се соочувал, од неговото затво-
рање, судење, издржување на казната, сè до неговата смрт.

Мане Јаковлески жали што пречекот на Новата 2003 година бил крај на рес-
торанскиот бизнис на  „Ново Скопје”, во кој ја продолжил работата на неговиот 
постар брат Гојко. За престанувањето со работа на „Ново Скопје” жалат и голем 
број берлинчани кои биле редовни гости, потоа бројни Македонците кои живеле 
во Берлин и Германија, бидејќи за нив ресторанот бил повеќе од еден македонски 
дом, кој од почетокот до затворањето бил неформална македонска амбасада во 
светската метропола Берлин.

Во сите тие години Мане живееше со Македонија. Таа му беше и сон и јаве и 
вечна судбина. Затоа, во 2002 година се врати во Македонија и оттогаш живее на 
две локации – родното Зубовце и Скопје. По враќањето во татковината го отвори 
ресторанот „Ново Скопје-Берлин”, меѓутоа, сфаќа дека угостителството повеќе 
не го исполнува и одлучува заедно со синот Самоил да формира фарма за одгле-
дување на ноеви и кози. 

Фармата е составена од четири дрвени бараки, ѕидан објект во кој се наоѓа ин-
кубатор, просторија за постинкубаторски третман за ноевите, простор за престој 
на стотина ноја стари до два месеца и други придружни објекти. По 15 месеци е 
направена селекција и се формирани првите семејства со ноеви, кои носат јајца. 
Преостанатите ноеви се гојат за производство на месо. Продажбата на пилињата, 
месото и кожата се особено привлечни на пазарите во странство. Имаат и своја 
веб-страница www. noevi. com.mk на која заинтересираните можат да добијат по-
веќе и различни информации од оваа интересна област.

Денес Мане Јаковлевски е именуван за претставник на Владата на Републи-
ка Македонија во Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македо-
нија, каде му е неговото работно место. Тој таму врши голем број активности од 
различен карактер. Со еден збор Мане Јаковлевски е мостот меѓу Меморијал-
ниот центар на холокаустот на Евреите во Македонија и Владата на Република 
Македонија. 
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Инаку, Меморијалниот центар е мултимедијална асоцијација кој ја раскажува 
историјата на Евреите во Македонија. Тој е лоциран во таканареченото Еврејско 
Маало, кое претставувало центар на сите збиднувања на Евреите сè до нивното 
прогонување од Македонија. Камен-темелникот на објектот е поставен на 2 сеп-
тември 2005 година, со поддршка на македонската Влада, а неговото официјал-
но отворање се случи во 10 март 2011 година, 68 години по трагичниот настан за 
македонските Евреи откако бугарските окупаторски сили ги депортирале маке-
донските Евреи во концентрациониот логор Треблинка. 

Средствата за изградба на центарот беа обезбедени од повратот на имоти-
те на Евреите од Македонија, кои ги загубиле животите во нацистичките лого-
ри и немаат никакви наследници. Ова беше овозможено преку донесувањето на 
Законот за реституција, која целосно беше завршена во декември 2007 година. 
Средствата беа раководени од страна на Фондот на холокаустот на Евреите од 
Македонија, кој е и сопственик на објектот, каде се канцелариите на Јаковлевски.

Исто така, Мане е продолжувач на гласилото „Македонска нација”, кое се печа-
теше четириесеттина години и беше гласило на македонската емиграција. Денес 
како веб-портал „Македонска нација”, претставува вистинска нацонална трибина, 
во која учествуваат сите оние Македонци или Македонки, кои сакаат да работат 
за доброто и среќата на својата нација и Македонија..

Имено, на 17 јуни 2009 година беше возобновена „Македонска нација”, едно од 
првите демократски и емиграциски  гласила, кое не така одамна претставуваше 
единствен печатен медиум на Македонците надвор од сопствената држава. Како 
основоположник на македонската национална слободна мисла, новото електрон-
ско издание на „Македонска нација” продолжува со потрагата по вистината, толку 
потребна за одбрана на македонската национална кауза.

Денес, електронското издание на „Македонска нација”, со своите над пет илја-
ди статии, претставува вистинска енциклопедија на македонскиот народ, а изне-
сената вистина која ја шири низ светот претставува вистински браник на маке-
донската национална кауза.

 Инаку, основач на веб-порталот „Македонска нација” од 17 јуни 2009 година и 
главен и одговорен уредник до денес е познатиот и признат патриот и доблесен 
Македонец, Мане (Маноил) Јаковлески, со своите соработници. 

Како резултат на екипата која ја подготвува „Македонска нација“, меѓу кои е 
и авторот на овие редови Славе Катин, овој веб-портал е еден од водечките во 
Македонија во изминатиот период. Тоа е екипа која нема да отстапи од македон-
скиот патоказ, нема да престане да истражува и да ги расветлува страниците од 
македонската историја што биле табу теми, кои во минатото биле забранувани 
теми кои не се вклопувале во поранешните системи. 

Покрај Мане Јаковлевски како основач на Веб-порталот, во него се вклуче-
ни: Горан Митевски, Киро Кипроски, Дејан Донев, Тихомир Каранфилов, Гордана 
Димовска, Јанко Томов, Емил Јакимовски и авторот на овие редови Славе Катин, 
како и надворешните соработници: Васил Стерјовски, Бранислав Саркањац, Пан-
де Лазаревски, Виолета Сековска, Жаклина Трпевска, Тодор Петров, Жаклина Пе-
тровска, Александар Џеповски и Костадин Керпичоски.

Сите тие го прават Веб-порталот „Македонска нација” да биде македонски 
хроничар што ги бележи настаните и ја брани и ја чува македонската вистина и 
Македонија
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Д-Р ИГОР ЈАНЕВ 
БРАНИТЕЛ НА ИМЕТО НА МАКЕДОНИЈА 

Меѓу големиот број Македонци со различно образование, занимање и по-
стигнувања, во Белград живее и твори  д-р Игор Јанев, Тој е еден од оние доблес-
ни Македонци кој својот живот го посветил на науката, на напредокот на новите 
генерации и на добрите односи меѓу Србија, каде тој е роден, и на Македонија, 
дедовската родна земја. 

Игор Јанев е еден од ретките Македонци што стигнал да биде член на Ака-
демскиот совет за системот на ОН и можеби единствениот експерт што од првиот 
ден ја брани тезата дека Македонија мора да го одбрани името во Генералното 
собрание на ОН, а не со медијатори, по судови или преку Советот за безбедност. 
Порано и како вработен во македонското Министерство за надворешни работи, 
со специјални задачи поврзани само со проблемот за името, Јанев до крај оста-
нуваше доследен на предлогот дека Македонија мора да побара резолуција во 
Генералното собрание на ОН. Тој упорно се обидува да ги убеди сите дека тоа е 
најдоброто, а во случајов и најбрзото можно решение не за компромис, туку за 
одбрана на уставното име.

Игор Јанев е роден 1964 година во Белград, Србија, неговиот град, животот, 
љубовта, науката, напредокот. Докторирал на Правниот факултет во Скопје во 
1994 година, а постдокторски студии завршил во Соединетите Американскии Др-
жави (Вашингтон, Шарлотсвил и Медфорд - Харвард) во дисциплините на Меѓу-
народната политика и Меѓународното право. Член е на неколку престижни меѓу-
народни здруженија за Меѓународното право и меѓународните односи, меѓу кои 
се ASIL и ACUNS. Д-р Игор Јанев е член и на Њујоршката академија на науките 
(NYAS). Од 2000 година е вработен како научен советник во Институтот за поли-
тички науки во Белград, а во 2010 година ја добива и највисокота научна титула 
научен советник (во ранг на редовен професор на Универзитетот во Белград). Ав-
тор е на 18 книги и досега во разни списанија има објавено повеќе од 170 научни 
трудови од областа на дипломатијата и на меѓународното право. 

Во македонските историски движења е познато дека д-р Игор Јанев беше Спе-
цијален советник на министерот за надворешни работи во 2002 година. Во науч-
ните анализи од 1998 година за легалитетот при приемот на Македонија во ООН 
открил кршење на Повелбата на Обеднинетите нации. Овој исклучителен научен 
придонес е објавен во списанието со највисок научен рејтинг во правните науки 
American Journal of International Law. Ставовите на Игор Јанев ги презентираше и 
македонскиот претседател Георге Иванов на 67. генерално собрание на ОН во 2012. 
година, кога го искажа ставот дека при приемот на Македонија во ООН Република 
Македонија беше условена со два дополнителни услова надвор од пропишаните 
според Повелбата на ОН. Имено, таквите услови, посебни за македонскиот прием, 
се спротивни на Повелбата на ОН (на член 4 од овој основен документ),според Со-
ветодавното мислење на Меѓународниот суд на правда (од Хаг) од 1948 година, во 
кој се искажува ставот дека за специфични услови надвор од општите пропишани 
во членот 4, во време лимитирани, не смее да се гласа во ОН, ниту таквите услови 
можат да бидат поставувани на кандидатот за прием. Ова Советодавно мислење на 
Меѓународниот суд на правда од 1948 година беше прифатено и од Генералното 
собрание на ООН истата година , како толкување на членот 4 на Повелбата.
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По откривањето на кршењето на Повелбата на ОН при приемот на Републи-
ка Македонија (РМ) со нелегалните дополнителни услови, Игор Јанев предложи 
стратегија за решавање на проблемот со името во ОН, која има два модалитета. 
Првиот модалитет подразбира дека уставното име се воспоставува со политички-
от приод преку Резолуција на Генералното собрание на ОН (ГСОН), каде поаѓајќи 
од Советодавното мислење на Меѓународниот суд од 1948 година, и од фактот 
дека Република Македонија ја поминала постапката во Советот на безбедност на 
ОН со искажан став, дека општите услови за прием се исполнети, треба да побара 
продолжување на македонското членство во ОН под уставното име Република 
Македонија.  Имено, прифаќајќи ги ставовите на Меѓународниот суд од 1948 го-
дина, со простото мнозинство од присутните и кои гласаат во ГСОН (според модел 
од 1948.), Јанев покажа дека Македонија може да го продолжи членскиот статус 
во ОН под уставното име Република Македонија (заменувајќи ја референцата 
односно деноминацијата („The Former Yugoslav Republic of Macedonia“). Вториот 
модел е правната варијанта во која Јанев предлага еден меѓучекор, а тој е по-
ставување прашање од ГСОН до Меѓународниот суд за правда, слично како во 
1947 година, за тоа дали се специфични условите за прием на Македонија во ОН 
дополнителни во однос на пропишаните во Повелбата. По добивање на Совето-
давното мислење на Меѓународниот суд дека условите се дополнителни, односно 
дека референцата „The Former Yugoslav Republic of Macedonia “, и преговорите 
за името се нелегални, при прифаќањето на таквото мислење од Генералното 
собрание на ОН би било воведено во ОН и правото на Република Македонија да 
го користи своето уставно име (односно со Резолуцијатата на ГСОН членството би 
било продолжено со уставното име Република Македонија).

 Ставовите на Игор Јанев се прифатени во научната периодика во светските 
научни списанија. Покрај „American Journal of International Law“ (AJIL) ставовите 
на Јанев се објавени и во „Review of International Affairs, Political Review“ и во дру-
ги меѓународни списанија.

Игор Јанев објавил повеќе од 170 научни трудови, пред сè во меѓународни 
списанија надвор од Македонија, како и 18 книги и монографии од областите на 
Меѓународната политика, надворешната политика и на Меѓународното право и 
организации. Негови дела се: „Сарадња Југославије са Унеском“, Факултет поли-
тичких наука, Београд, 1991. „Економските организации на Обединетите нации“, 
Правен факултет, Скопје, 1994., „Право и политика на специјализираните органи-
зации на Обединетите нации“, Александрија, Скопје, 1996. „Теорија међународ-
них односа и спољне политике“, Плато, Београд, 1998. „Међународни односи и 
спољна политика“, Институт за политичке студије, Београд, 2002. „Уједињене на-
ције и међународне финансијске и економске организације“, ИПС, Београд, 2004. 
„Културна дипломатија“, Институт за политичке студије, Београд, 2004. „Теорија 
међународне политике и дипломатије“, Институт за политичке студије, 2006. “Ус-
тавно право и политички систем Европске уније“, Институт за политичке студије, 
2007. „Међународне организације и интеграције“, Институт за политичке студије, 
2008. „Светска организација за интелектуалну својину“, Институт за политичке 
студије, 2009. „Статутарно уређење међународних организација“, Институт за по-
литичке студије, 2009. „Међународни финансиски организации“, Александрија, 
Скопје, 2008. „Косово после проглашења независности“, ИМПП, 2008. „Односи 
Југославије са Унеском„, Институт за политичке студије, 2010. „Међународно 
право и међународни односи“, Институт за политичке студије, Београд, 2012. 



360 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

 „Дипломатија“, Институт за политичке студије, Београд, 2013, и „Вовед во дипло-
матија“, АГМ, 2015.

Исто така, д-р Игор Јанев има 94 трудови кои се листани на Google Scholar. 
Тоа, секако, претставува значаен придонес и афирмација на  македонската и на 
светската наука.

Тој е мошне присутен во медиумите во Македонија, во Србија и во други земји. 
Во врска со прашањето за името на Република Македонија, како професор  за по-
литички студии и експерт за таа област и во врска со  оценката дека преговорите 
што ги води Метју Нимиц се влезени во ќор-сокак и дека тука веќе немаме што да 
бараме, тој, меѓу другото вели:

„Кратко кажано, јасно е дека преговорите што ги води Метју Нимиц се влезени 
во ќор-сокак. Прво, како што гледаме од пресудата од Хаг донесена по тужбата 
на Република Македонија против Грција, ние според Резолуцијата на Советот за 
безбедност на ОН бр. 817 не РАЗГОВАРАМЕ, туку, како што се вели во неа, ПРЕ-
ГОВАРАМЕ за името (односно, на сите места во Пресудата се користи поимот 
„Talks“, а не „Negotiations“, или сличен израз). Само правно неуки квазиексперти 
сè уште сметаат дека ние РАЗГОВАРАМЕ, а не ПРЕГОВАРАМЕ за името! Прего-
ворите што ги води Метју Нимиц се влезени во ќор-сокак бидејќи три аспекти 
не можат никогаш да се доближат во овие односи. Прво е местото на кое треба 
да стои зборот Република (пред или по дополнителната одредница Горна или, на 
пример, Северна), и заклучуваме дека овде никогаш нема да може да се постигне 
компромисот. Второ, опсегот Erga Omnes  за Грција е Conditio sine qua non (услов 
без кој не се може), а подразбира користење на компромисното име и во односите 
со сите 134 (или повеќе) држави што веќе не признале под уставното име, со др-
жавите и организациите надвор од ОН, како и користење во сопствениот правен 
поредок (лични документи, пасоши...). 

Ова подразбира откажување од правото на самоопределување за сопствен 
правен идентитет (името е правен идентитет во меѓународната правна комуни-
кација), и правото на немешање во строгата внатрешна јурисдикција на државата. 
Опсегот Erga Omnes, како што гледаме, е апсолутно невозможен услов за Маке-
донија. И трето, Македонија е зачленета во ОН со два нелегални услова, генери-
рана е и ситуација, според која ѝ се овозможува на Грција да ја уценува Македо-
нија и со поширок опсег на идентитетски прашања, кои Македонија никогаш не 
би можела да ги прифати, а тие се однесуваат на името, на историско-културниот 
идентитет и на името на народот и јазикот“. 

Исто така, за враќањето на нашето знаме со шеснаесет крака, д-р Јанев вели; 
„Од бројни документи може да се заклучи дека правните повреди со името, на-
правени од ОН, во најголема мерка се однесуваат и на државното знаме. Правото 
на државно знаме е инхерентно право, односно инхеретна способност, а мешање 
во ова право, односно избор на знамето не е дозволено, имајќи предвид дека по-
ради опструкцијата на другите, новосоздадени држави, практично, засекогаш би 
биле во позиција да бидат скратени за ова право што е спротивно на принципите 
на недискриминација при претставување, неповредливоста на правната личност 
и конечно принципот на правната еднаквост на државите во меѓународно правно 
однесување (односно правна еднаквост на државите  членки во ОН)“, истакнува 
д-р Игор Јанев.
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АКАДЕМИКОТ БОГОМИЛ КАРЛАВАРИС 
ПРИЈАТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

Професор д-р Богомил Карлаварис беше еден од познатите и признати ликов-
ни педагози и творци кој својот живот го посвети на уметноста, на ликовното об-
разование и на културата на напредокот на новите генерации. Тој е автор на број-
ни ликовни дела, публикации, учебници и дидактичка литература, кои си нашле 
свое место во голем број земји на Балканот, особено во Република Македонија. 
Во исто време професорот Карлаварис беше осведочен и потврден вљубеник на 
„Малиот битолски Монмартр”.

Тој беше новосадски битолчанец, како што умееше да каже и човек кој дослед-
но им остана пријател на Битола и на Македонија. Во исто време, тој беше посве-
тен на добрите односи меѓу Србија, каде го помина најголемиот дел од животот и 
на Македонија, неговата земја во која стекна голем број пријатели, соработници, 
педагошки работници и своја ликовна млада генерација. Професорот Карлава-
рис како човек, уметник и педагог даде извонредно голем придонес во разви-
вањето на односите меѓу Битола и светот. Тој беше многу омилен меѓу неговите 
колеги – ликовни педагози и ликовни творци и со задоволство беше видуван на 
ликовни колонии и други собири на уметниците.

Животниот пат на професор д-р Богомил Карлаварис започнал во местото Пер-
лез, Општина Зрењанин,  во Банат -  Војводина, на 18 ноември 1924 година (почина 
на 7 јули 2010 година во Нови Сад). Тој е од семејното стебло Карлаварис кој ја дели 
судбината на своите предци кои носат потекло од Хрватското приморје и Истра. 

Младиот Богомил Карлаварис завршил основно образование во Перлез, а во 
Зрењанин се запишал во осумгодишно училиште, за потоа да го продолжи своето 
образованието во Нови Сад. Во 1939 година се запишал на прва година во Учи-
телската школа во Сомбор. Потоа го продолжил своето образование на Вишата 
педагошка школа во Нови Сад, која ја завршил како одличен студент. Тогаш Бого-
мил се запишал и на Академијата за ликовни уметности во Белград, која ја завр-
шил во 1953 година кај професор Недељко Гвозденовиќ.

Според кажувањата на неговиот поранешен студент, голем пријател и близок 
соработник од Македонија, академскиот скулптор Петре Наневски, професор д-р 
Богомил Карлаварис, или како што сите негови блиски го нарекуваа – Карло, ко-
муницирал со Македонија уште непосредно по војната, затоа што тој бил од оние 
генерации каде што во Белград студирал заедно со Петар Мазев, Димитар Кон-
довски, Миле Корубин, Ванчо Георгиевски и други. 

Исто така, според кажувањата на Петре Наневски, поголемиот број професори 
од средната генерација на Факултетот за ликовни уметности во Скопје: Душко 
Перчинков, Ана Темкова, Симон Шемов, Свето Манев и други, кои завршиле во 
Белград, како и поранешните професори по методика на ликовното образование 
Симеон Силјановски и Смилков биле студенти на Карло. Овие професори и други 
стручњаци во својата работа ги користеле методиките и другата стручна педа-
гошка литература чиј автор бил професор Карлаварис.

За професор Богомил Карлаварис, 1969 година е една од најзначајните годи-
ни. Тогаш тој докторирал во областа на ликовната педагогија на  Универзитетот 
„Греифсвалд” во поранешна ДДР, со што станал доктор на науки, и му се отвориле 
нови перспективи на ликовната педагогија, теорија и практика.
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За неговата креативна работа, за развојот на ликовното творештво, за уметни-
кот – педагог и културен деец и за сè она што тој го дал на ликовната култура на 
балканските и светските простори, тој е добитник на бројни признанија и награди. 
Меѓу другото, тој е добитник на меѓународната награда „Е. Зиегфелд” (САД) во 1993 
година, награда која се доделува на врвни креативци за образование. Како призна-
ние за неговиот успех ја добил и Октомвриската награда на градот Нови Сад.

За големите успеси во својата творечка дејност, професор д-р Богомил Карлава-
рис во 1972 година, ја добил наградата „Искра на културата” што претставува најго-
лемо признание за постигнати резултати во културата. Во тој период се нижат него-
вите постигнувања во областа на ликовното творење. Затоа и бил избран за член на 
Светскиот совет на ИНСЕА, на кој бил избран на три избори, сè до 1993 година.

Со формирањето на Академијата за ликовни уметности во Нови Сад во 1977 
година, д-р Карлаварис бил избран за редовен професор на оваа висока инсти-
туција, а го задржал статусот хонорарен професор на Академијата за ликовни 
уметности во Белград. Потоа, во 1980 година повторно бил избран за редовен 
професор на Академијата во Белград и хонорарен професор на Академијата во 
Нови Сад и на Педагошкиот факултет во Риека. 

Сите овие активности, постигнувања и носталгијата кон Истра за мирен живот, 
придонеле професор д- р Карлаварис да се пресели во Кастав во родниот крај, 
недалеку од Риека. Да се вдоми во куќата на неговите родители, која била нацио-
нализирана по Втората светска војна. И таму, д-р Карлаварис не мирувал, туку 
ја продолжил својата активност на уметнички план. Така, по доаѓањето во Рие-
ка организирал изложба во просториите на Модерна галерија, на која изложил 
220 творби направени во периодот од четириесет години (1945-1985). Изложбата 
имала повеќе информативни од ретроспективни одредници. Сликарот на таков 
начин сакал да се претстави на средината во која се вратил. Потоа и Хрватското 
друштво на ликовни уметници од Риека му приредило ретроспективна изложба 
на која биле вклучени дела создадени во периодот од 1945 до 1998 година. Од 
2006 година проф. д-р Богомил Карлаварис беше дописен член на Академијата 
на науките и уметностите на Војводина. 

Инаку, во период од четириесетина години, професор Карлаварис објавил 
повеќе од педесет книги, претежно методики и учебници по ликовно образова-
ние и друга дидактичка литература. Токму објавувањето на неговите учебници 
по ликовно образование во Република Македонија и на авторот на овие редови 
му го отвори патот да се запознае со професор д-р Богомил Карлаварис, со кого 
издадовме 4 учебници и 1 блок по ликовно образование за учениците од 5 до 8 
одделение во Република Македонија.

Имено, на конкурсот за учебници на Министерството за образование и наука 
во периодот 2004 - 2006 година, издавачката куќа „Македонска искра” од Скопје, 
чиј главен и одговорен уредник е авторот на овие редови Славе Катин, ги доби 
учебниците по ликовно образование и воспитание за 5, 6, 7 и за 8 одделение, чиј 
автор беше професор д-р Богомил Карлаварис со: Лаура Херцег, Александар Јо-
вановски, Гоце Наневски, Марија и Никола Наневски.

Според професорот, учебникот за ликовно образование треба да ја задоволи 
детската љубопитност за уметноста, потребата за уметничко творење, за набљу-
дување на ликовни дела и за стекнување на одредени сознанија од областа на 
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 ликовната уметност. Оттука функцијата на учебникот треба да мотивира и обез-
беди импулси за творечка работа на ученикот; да поттикнува размислување, ис-
тражување, да обезбеди визуелен материјал, тоа се уметнички дела за естетска 
анализа; и конечно учебникот треба да даде средени сознанија од ликовната 
уметност, јасни и разбирливи дефиниции на одредени поими и имиња на ликовни 
уметници и на ликовните дела.

Исто така, професор д-р Карлаварис е автор на учебниците и педагошките по-
магала што се користат во Хрватска, Словенија, Србија, Албанија и Австрија, кои 
се прилог и придонес на ликовното образование во овие земји.

Професор д-р Богомил Карлаварис беше голем пријател на Република Ма-
кедонија. Тој беше почесен претседател на Ликовната колонија „Малиот битол-
ски Монмартр” во Битола и најблискиот соработник на Коста Хаџи Антоновски и 
ликовен амбасадор на Македонија во светот. Во период од околу дваесет и пет 
години, заедно со Коста Хаџи Антоновски, раководител на Колонијата во Битола 
и другите соработници, тој даде мошне голем придонес во работата и афирми-
рањето на „Малиот битолски Монмартр” во некогашните југословенски републи-
ки, во Европа и во светот. Со своето искуство и стручност, Карлаварис придонесе 
за квалитетот на меѓународната изложба „Битола”, а негови сугестии се вградени 
и во програмските содржини на „Малиот битолски Монмартр”.

Инаку, резултатите што ги има постигнато „Малиот битолски Монмартр” во 
изминатите триесетина години се импресивни. Таквите резултати битолската ма-
нифестација ја вброија меѓу најпознатите детски ликовни фестивали не само во 
Република Македонија, туку и во светот. За тоа зборуваат и бројките дека интере-
сот за Битолската манифестација од година во година е сè поголем. Ако на првата 
ликовна колонија учествувале само пет екипи, со дваесеттина дечиња, во послед-
ните години на „Малиот битолски Монмартр” редовно учествуваа по триесетина 
екипи, со повеќе од 150 ученици, ликовни педагози и други гости.

Организаторот на битолската манифестација – Детското ликовно студио „Све-
ти Кирил и Методиј” од Битола, благодарение на „Малиот битолски Монмартр” се 
здоби со непроценливо ликовно богатстсво, со над 400.000 прекрасни творби на 
деца од Македонија, Европа и светот. Тоа е богатство со кое можат да се пофа-
лат само најпознатите светски галерии, какви што се: Лувр во Париз, Ермитаж во 
Санкт Петербург, Прадо во Мадрид и други.

„Малиот битолски Монмартр” е вистински празник на бојата, на ликовните 
штафелаи и четките на светската младост. Оваа ликовна манифестација остану-
ва да биде најголемата ликовна работилница во Република Македонија и светот, 
чии учесници, покрај тоа што создаваат ликовни творби во сите ликовни техники, 
меѓусебно другаруваат и ги шират пораките за мир во светот.

Професор д-р Карлаварис доаѓал повеќе од дваесет и пет години во Маке-
донија, особено во Битола, за манифестацијата „Малиот битолски Монмартр”, 
каде стекнал голем број искрени пријатели. Годините и големата оддалеченост 
од Кастав до Битола никогаш за него не биле пречка. Тој секогаш со восхит и го-
лема љубов зборувал и пишувал за Битола, нарекувајќи ја космополитски град, 
светски центар на детското ликовно творештво, град во кој младите од светот 
доаѓаат со задоволство и се залагаат за мир и толеранција меѓу луѓето од сите 
земји во светот.
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СЛАВЕ КАТИН 
ЛЕКСИКОГРАФ И ПРЕВЕДУВАЧ

Славе Николовски- Катин, во Охрид го подготви и го објави неговото прво лек-
сикографско издание „Англиско-македонскиот лимнолошки лексикон”(1986) 
во издание на Хидробиолошкиот завод од Охрид. Ова издание е прво во изда-
вачката дејбост на авторот и прво од ваков вид во Македонија. Лексиконот е на 
англиски и македонски јазик, на 206 страници и содржи околу 4.000 зборови и 
термини. Тој е резултат на авторовата долгогодишна преведувачка дејност во об-
ласта на лимнологијата, хидробиологијата и други науки, остварена, пред сè, во 
првата научна установа во Охрид- Хидробиолошкиот завод. Ова дело е подгот-
вено да пополни една празнина во споменатите научни дејности и да им послужи 
како помагало и на учениците, студентите, обичните граѓани и други научници, 
кои се служат со англиска литература и јазик од повеќе области и науки.

Исто така, меѓу другите научни преводи во Хидробиолошкиот завод, Славе 
Николовски-Катин ја преведе од македонски на англиски јазик докторската дис-
ертација на д-р Милчо Точко, „Исхрана и развој на младиците на ципринидите 
во Охридското Езеро” Дел I и дел II (1988). Д-р Милчо Точко беше еден од пр-
вите биолози во Македонија и во Хидробиолошкиот завод во Охрид. Ова дело е 
прва докторска дисертација во Заводот,  содржи 390 страници, како научен труд 
и е отпечатена од Заводот. Научната дисертација претставува значаен прилог  во 
истражувањата на еден од најстарите водени базени во светот-Охридското Езеро. 
Таа беше особен прилог во севкупните научни достигнувања со Договорот помеѓу 
Хидробиолошкиот завод во Охрид и Смитсоновата фондација од Вашингтон, САД.

Славе Катин е автор  на англиските преводи на  „Јубилејното дело посветено 
на 50-годишнината од основањето на Хидробиолошкиот завод-Охрид“ (1985). 
Таа содрќи 270 страници и претставува збир на научните достигнувања на сите 
научни работници во Хидробиолошкиот завод во Охрид, 

Славе Катин е автор и на „Англиско-македонскиот биотехнички речник” 
(1994).Овој речник содржи околу 7.000 изрази, поими и термини врзани со био-
техничките науки. При изработката на речникот се користени најнови лексико-
графски изданија, лексикони и други најнови научни изданија и помагала на ан-
глиски, македонски, германски, српски, руски и други јазици.

„Англиско-македонскиот биотехнички речник” е подготвен бидејќи англиски-
от јазик зафаќа големо просторно подрачје и на него е напишан најголем број 
стручна и научна литература. Таков е случајот со бројни списанија и разновидни 
научни и стручни публикации од областа на техничките науки. Англискиот јазик е 
еден од најзначајните јазици во светот. Тој  е јазикот на науката, техниката, коре-
спонденцијата, уметноста, бизнисот...

Делото „Водич низ компјутерската терминологија” (2000), е во коавторство 
со Стеван Томовски. Публикацијата  треба да пополни една празнина во  таа об-
ласт и, со својот скромен, но значаен фонд на зборови на англиски и на македон-
ски јазик, го прави компјутерот достапен за сите слоеви на населението. Во една 
ваква верзија,  има функција на основно помагало и упатство во разјаснување-
то на бројни термини, кои се врзани со компјутерската планетарна шема. Пре-
ку својот фонд на зборови на англиски јазик (над три илјади) а преточени преку 
толковното објаснување на македонски литературен јазик, корисниците имаат 
помагало кое ќе ги воведе во богатата ризница на компјутерската терминологија.
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„Англиско-македонскиот ветеринарен речник”, (1996) објавен во коавтор-
ство со проф. Илинка Дракулевска-Грубовиќ и проф. Никола Јордановски, е прва 
публикација од ваков вид во Македонија. Во него се собрани околу 15.000 зборо-
ви кои се употребуваат во ветеринарската стручна литература. Во овој прв речник 
од таков вид во Македонија, се поместени термини од ветерината, сточарството, 
земјоделството и другите сродни науки. 

Посебен акцент е ставен на анатомијата, физиологијата на домашните живот-
ни, заштитата, одгледувањето, производството, преработката на сточните произ-
води, репродукцијата и исхраната на добитокот, преработката на млекото, месото 
и други производи. Исто така, во него се застапени и термини од механизацијата 
во ветерината, земјоделството и сточарството. Посебен простор во речникот е 
посветен на термините од паразитологијата, ентомологијата, фитопатологијата, 
пчеларството, ловот и риболовот, кои ги збогатуваат сознанијата на читателот.

„Англиско-македонскиот ветеринарен речник”, е подготвен, бидејќи во најно-
во време ветерината особено стана прифатлива гранка на знаења. Образованите 
луѓе и обичните граѓани започнаа да и посветуваат посебно внимание од причи-
ни, што таа е една од основните гранки за опстанок на светот. Притоа, научните и 
стручни работници и студентите на Ветеринарниот, Земјоделскиот и на сродните 
факултети и институти, се служат со англиски јазик во нивната научно - стручна и 
наставна работа. Исто така, се’ поголема е соработката на Република Македонија 
со земјите во светот, а тоа бара да се изготвуваат разни анализи, планови и про-
грами, документи, како и да се врши кореспонденција и да се употребува обемна 
стручна и научна и многу друга различна литература на англиски јазик.

Значајното лексикографско дело „Библиски речник” (1997), од проф. д-р 
 Петко Златески, познат педагог од Теолошкиот факултет во Скопје и претседа-
тел на Библиското здружение на Македонија и Славе Николовски-Катин, е прве-
нец од ваков вид на македонски јазик, што излезе само после неколку години од 
појавувањето на комплетното македонско издание на Светото писмо на Стариот 
и Новиот завет. Составен е да служи како патоказ за истражувањето на Библијата, 
како помагало за секој љубител и читател на Светото писмо. Подготвен е да биде 
вистински водич и толкувач низ библиските текстови и да помогне за подобро и 
полесно да се разбере Божјото слово. 

Библискиот толковен речник, главно, содржи историски и археолошки пода-
тоци за личностите од Библијата, поединости за библиските настани и институ-
циите, податоци за библиските книги. со најразновидни информации наменети за 
денешниот културен и религиозен свет. Исто така, дадени се и повремени кратки 
објаснувања на одделени теолошки термини, пропратени со бројни библиски ци-
тати. На тој начин, доаѓа до израз изворниот мотив за составување на овој Речник, 
тој да биде не само со научни, туку и со информативни карактеристики.

Речникот е богат со разновидни илустрации кои на читателот му го доближу-
ваат чудесниот свет на Библијата, го освежуваат и оживуваат и на моменти нали-
кува на еден вид мала енциклопедија. 

Се чини меѓу лексикографското творештво на Славе Катин, изданијата за деца 
„Ајде да учиме македонски и англиски” (1997)(на француски и германски; потоа 
„Ајде да учиме македонски, англиски и турски”, со Исние Шабан; „Ајде да учиме 
македонски, англиски и албански”, со Лирија Реџепи; „Ајде да учиме македонски, 
англиски и влашки”, со Захарица Порчу и „Ајде да учиме македонски, англиски и 
ромски”, со Љатив Демир, имаат посебен простор во неговата литературна дејност.
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Познато е дека англискиот, францускиот, рускиот и германскиот јазик спаѓаат 
во групата јазици најчесто нарекувани како „јазици на иднината”, зашто се нају-
потребувани во науката, техниката, културата, дипломатијата и бизнисот. Поради 
тоа, тие се најизучувани, не само во регионите во кои се најдоминантни, туку и во 
секоја цивилизирана држава во светот. 

Речникот во слики - ајде да учиме англиски, германски и француски - е под-
готвен да пополни една празнина во нашата средина и со неговиот  скромен, но 
значаен фонд на зборови на овие јазици, да биде достапен за повеќе слоеви на 
популацијата. Почнувајќи од оние во предучилишното, основното, средното и ви-
сокото образование, па сè до категориите граѓани, вработени или пензионирани, 
на кои ќе им помогнат да ја збогатат својата претстава за светот, преку перма-
нентната комуникација со вредностите што до нас допираат преку електронските 
медиуми, од разни подрачја на планета Земја.

Сите овие речници во слики се на по 100 странци А-4 формат, од кои по 68 
страници се илустрирани, а другите се класични речници на македонски, англи-
ски и на јазикот на кои се подготвени

Славе Катин е автор на преводот на книгата „Монографија за селото 
 Неволјани, Леринско“ (1986), од авторот Ристо Кираџиев од Торонто, Канада. 
Тоа е приватно издание на македонски и на англиски јазик. Скромната моногра-
фија е прилог на историскиот развој, настаните, вистината и судбината на ова ма-
кедонско село во егејскиот дел на Македонија, од каде потекнуваат бројни видни 
личности во многу земји во светот.

Најзначајно лексикографско дело на Славе Катин е, секако, преводот од ан-
глиски на македонски на историски роман „Александар Македонски” (Велики) 
(1988) на 320 страници, од германскиот автор Улрих Вилкен,

Делото, пак, „Страниците за Македонија и Македонците“, од познатиот но-
винар, публицист и бранител на македонската вистина Христо Андоновски беше 
преведено од македонски на англиски во 1990 година по нарачка на Комитетот 
за човекови права од Торонто. Но, за жал делото остана само преведено и не е 
отпечатено.

Славе Николовски-Катин е автор и на преводот од македонски на англиски 
јазик на „Македонскиот стопански речник“ (1990), кој е издание Стопанската 
комора на Република Македонија. Ова дело содржи голем број рекламни мате-
ријали и текстови за скоро сите тогашни фирми. Тој беше подготвен за реклам-
но-пропагандни цели на Комората и на фирмите во Република Македонија.

Тој е автор на преводот од македонски на англиски јазик за неговата моногра-
фија „Катин“ (2002), што ја подготви Борче Наумовски, поранешен министер за 
култура на Македонија на македонски и англиски јазик, на 380 страници и прет-
ставува преглед на животот и делото на авторот на овие редови.

Исто така, Славе Катин е преведувач од македонски на англиски на текстови-
те во монографиите: „Сандра Николовска-Катин“ (2009), „Изабел Катин Ска-
тоца“ (2012), „Дина (Костадина) Николовска-Катин“  (2012) и „Масимо Катин 
 Скатоца“ (2013). Монографиите се на македонски, англиски и италијански јазик 
на по 64 страници, илустрирани со голем број фотографии, со надеж дека тие ќе 
бидат поттик за младата генерација да ја сака литературата...

 Весна Стевковска
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ГОЦЕ МАКЕДОНСКИ 
(ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ, АЛИАС ГОЈКО ДЕЛЧЕВ РАФКИН) 

 
Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев Рафкин – Гоце Македонски е исклучител-

но голема, позната, призната и неодминлива личност во македонската дијаспора 
и во Македонија. Тој, без сомнение, е еден од економски успешните Македонци во 
светот. Иако подолго време живееше во Берлин, од своето емигрирање до денес 
тој е длабоко и силно поврзан со судбината, вистината и настаните во Македо-
нија. Гојко е Македонец по националност и православен христијанин по вера. Тој е 
еден од најголемите иницијатори и организатори на одбраната на македонското 
име и вистина. Гоце Македонски е бранителот и афирматорот на историјата на 
етничка Македонија и честа на македонскиот народ во светот.  

Инаку, основоположникот на голем број македонски организации во европ-
ските земји, познатиот и признат патриот, кој се одреди Македонија да му биде 
негова цел и иднина, а за тоа и страдалник - Драган Богдановски, му беше близок 
пријател и соборец на Гојко Јаковлески. Тие заедно соработувале за иднината на 
Македонија и ја формирале  Демократската партија за македонско национално 
единство, денес како ВМРО-ДПМНЕ.

 Животната приказна за Гојко започнала во убавотоа гостиварско село Зубов-
це на 20 февруари 1935 година. Зубовце е населба сместена во подножјето на 
Шар Планина, од каде тој одамна замина, но никогаш не ги заборави својот роден 
праг и својата Македонија. 

Судбината на своите предци - печалбари ја имаше и Гојко, кој на седумгодишна 
возраст родителите одлучиле да замине во Софија, во екот на Втората светска 
војна. Во 1942 година, од Софија во Зубовце дошле Јорде и Филка, братот и снаа-
та на Делче, таткото на Гојко со цел да го посинат, да го земат со нив, да живее во 
Софија и таму да го школуваат. Во Софија ги поминал младешките години. Таму 
завршил основно и средно образование.

По завршувањето на средното училиште во Софија, во 1955 година Гојко се 
вратил во неговата родна Македонија, каде го продолжил неговото образование 
на Шумарскиот факултет на кој студирал четири години. Меѓутоа, во времето 
кога бил апсолвент и имал уште два испита, Гојко требал да замине во странство 
на специјализација. Бидејќи добро го зборувал германски јазик бил одреден да го 
продолжи образованието во Германија, 

Дошол денот Гојко да замине од неговото родно Зубовце во Германија, а тоа 
било на 19 јули 1961 година. Најпрвин дошол во Белград, а потоа заминал за Гер-
манија. Додека патувал со возот имал многу време да размислува, да планира, 
да се радува, а во исто време и да тагува. Постојано си ги поставувал прашањата: 
како ќе се снајде во непознатиот свет - Германија, колку ќе му значи специјализа-
цијата, што потоа... Многу дилеми и прашања без одговор.

Првата дестинација во Германија бил Минхен, каде пристигнал на 5 август 1961 
година, а потоа заминал за Баварската Шума, каде што требало да специјализира, 
најмногу три месеци. Во тој дел на Германија дрвната индустрија е исклучително 
добро организирана и многу развиена. Тука ја извршувал практичната работа, за 
што добивал бесплатно сместување, храна и пари.

На 22 август 1963 година, Гојко Јаковлески стекнал статус на политички азилант. 
За да го стекне тој статус, шест месеци поминал во прифатниот логор за бегалци 
„Цирндорф”. Логорот се наоѓал во близина на Нинберг, баварска област. 
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Во Берлин Гојко ја започнал својата бизнис кариера. Имено, во ноември 1966 
година, отворил киоск за брза храна, т.н.имбис. Работел деноноќно, со голема љу-
бов и ентузијазам. Бил млад и можел да издржи секаков напор. Бил пресреќен 
кога пред неговиот киоск започнале да се создаваат долги редици, од што зара-
ботувал повеќе пари кои му обезбедувале голема сигурност во работата.

Кога имбисот станал претесен, решил да отвори ресторан. Така, по една годи-
на работење со киоскот, во средината на 1967 година, нашол погоден локал што 
го зел под закуп. Го реновирал и подготвил мени со разни специјалитети, посеб-
но македонски. Ресторанот го нарекол „Скопје кај Македонецот”, односно познат 
како „Старо Скопје”. Потоа, во строгиот центар на Западен Берлин, на главната 
улица „Ку-Дам”, Гојко Јаковлевски го отвора ресторанот „Ново Скопје”, кој почнал 
со работа на 12 јуни 1969 година..

Ресторанот „Ново Скопје” комплетно го реновирал во 1974 година. По тој по-
вод било организирано свечено отворање, чин што го збогатил градоначалникот 
на Општината Шарлотенбург, д-р Роман Легиен. Притоа, градоначалникот д-р 
Роман ја сечел лентата со гордиев јазол со меч како Александар Македонски за 
успешна работа на ресторанот.

 На свеченото отворање на ресторанот присуствувале голем број видни граѓа-
ни на Западен Берлин, меѓу кои градоначалникот, бизнисмени и културни работ-
ници. Истовремено, дошле и многумина Македонци, пријатели на младиот, ам-
бициозен и мошне работлив Гојко, кој го претворил ресторанот во собиралиште 
на Македонците и Германци кои живееле и работеле во Берлин, како и гости од 
разни страни на светот кои доаѓале да го посетат Западен Берлин, Берлинскиот 
ѕид и Рајстагот, кои биле посебна атракција.

Како резултат на познанствата со емиграцијата, Гојко Јаковлевски станал 
член на Претседателството на Југословенскиот демократски сојуз „Будуќност” на 
Собранието што се одржало на 1 декември 1962 година во Минхен. На конферен-
цијата биле избрани одбори на Хрватите, Србите и босанските муслимани, а била 
формирана и македонска национална група која ја водел Гојко Јаковлески, за што 
добил и легитимација.

Уште во почетните години Гојко Јаковлевски пројавил политичка активност, 
културна и црковна дејност и контактирал со бројната македонска емиграција во 
Европа. Според кажувањето на Гојко, во август 1971 година по негово барање го 
променил името и презимето од Гојко Јаковлевски во Гоце Македонски. Неговите 
активности биле причина да чека многу години за да добие германско државјан-
ство. Меѓутоа, неговата упорност и длабока убеденост во чесноста и лојалноста 
кон германската држава, во која секогаш гледал олицетворение на градење на 
демократско општество и сигурен праведен посредник, ќе вроди со резултат, со 
стекнување германско државјанство. Во тоа време во Германија Гоце Македон-
ски станал угледен бизнисмен и почитуван граѓанин, но во исто време со поголе-
ма љубов се однесувал кон родната татковина Македонија.

Уште на почетокот на 1972 година, по иницијатива на Димко Нечевски, како 
претседател и Драган Богдановски како член на револуционерното крило на  
Ослободителниот комитет на Македонија (ОКМ), Гоце Македонски ја започнал 
својата активност во македонските патриотски организации.

 Главната цел на Организацијата била обединување на распарчена и поробена 
Македонија во самостојна македонска држава, па затоа таа го примала во  своите 
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редови секој кој сакал да работи за обединување на Македонија, без разлика на 
тоа какви се неговите лични идејни и филозофски разбирања, без разлика на 
тоа дали е демократ, комунист или антикомунист, како и без разлика на неговите 
идејно-политички разбирања и партиска припадност.

Инаку, авторитетот на Гоце Македонски меѓу емиграцијата во Западна Герма-
нија и пошироко во Европа беше неприкосновен и неподелен. Тој беше моќен чо-
век во сенка или со други зборови некрунисан лидер на македонската емиграција 
во Европа. Тоа го постигна со неговата постојано тивка и ненаметлива, активност, 
и заемни контакти, што ги чини со раководството на ДООМ независно од лич-
ностите, што биле фракциски поделени во организацијата. Гоце Македонски бил 
стожер на организацијата. Неговите совети за организацијата биле добредојдени 
и секогаш биле реализирани.        

 Во март 1963 година, со формирањето на Иницијативниот одбор за создавање 
на македонската православна црква „Свети Климент Охридски” во Западен Бер-
лин – Германија, Светиот архијерејски синод едногласно го потврдил и го офи-
цијализирал предложениот состав, во кој Гојко Јаковлевски (Гоце Македонски) 
бил претседател. Потоа на на 27 јануари 2002 година на Годишното собрание, на 
предлог на надлежниот епархиски архијереј, неговото високопреосвештенство 
господин Горазд, Гојко Јаковлевски со акламација бил прифатен за доживотен 
претседател на црковната општина „Свети Климент Охридски” во Берлин.

Гојко Јаковлевски бил член и на Фудбалскиот клуб „Македонија”, од Берлин 
од 1 јануари 1974 година, со што Гојко ја продолжил неговата спортска активност 
што ја имал уште како студент во клубот „Хајдук”, од Зубовце. Во Берлин неговата 
материјална состојба му овозможувала тој да издвојува финансиски средства и 
да помага за два фудбалски македонски клуба „Македонија” и „Илинден”, како и 
за други македонски асоцијации, организации и поединци. 

На 7 јули 1976 година, пак, на чело со Гоце Македонски Организациониот одбор 
на „Обединети Македонци”, во Западен Берлин испратил покана до Македонците 
кои во тоа време живееле во Западна Германија. Во поканата Одборот ги повикал 
сонародниците по повод 73-годишнината на македонскиот национален празник 
„Илинден”, во организација на КУД „Вардар” и фудбалските клубови: „Илинден 
1903” и „Македонија” од Западен Берлин, да присуствуваат на свечената просла-
ва што се одржала на 1 август истата година. 

 Гоце Македонски е еден од основачите на политичката партија ВМРО 
ДПМНЕ. Имено, во април 1990 година, Богдановски дошол во Берлин, каде со 
Гоце Македонски, неговиот брат Маноил Јаковлевски–Мане и Стево Донев-
ски–Мајката, го одржале првиот консултативен состанок во ресторанот „Ново 
Скопје” за формирање на партијата ДПМНЕ (Демократска партија за македон-
ско национално единство) во Република Македонија. Истата година, на 17 јуни 
во Домот на младите „25 Мај” во Скопје, на свеченото собрание, кога партијата 
го доби името ВМРО-ДПМНЕ (Внатрешна македонска револуционерна органи-
зација - Демократска партија за македонско национално единство), се обрати на 
свечениот дел на собранието, почитуваниот, и заслужен за Македонија и еден 
од основачите на ДПМНЕ - Гојко Јаковлевски, алиас Гојко Делчев Рафкин – Гоце 
Македонски.
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ВЛАДИМИР РАЛЕВ 
ДОНАТОР НА МПЦ-ОА

Кога се пишува за македонските иселеници во светот, неодминлива личност 
беше Владимир Ралев. Тој во поново време беше еден од најзначајните и најго-
лемите донатори, хуманисти и вљубеници во прогресот на Република Македо-
нија. Господинот Владимир (Владо) Ралев живееше во Европа и беше еден од 
најпознатите бизнисмени од македонско потекло. 

Тој беше познат во македонската јавност како швајцарски бизнисмен, човек 
кој многу патуваше, бил потпретседател на Македонскиот конгрес, со седиште 
во Женева (конгресот на Битов), почесен конзул на Република Македонија во 
Швајцарија, човекот кој знаеше што сака и што прави во бизнисот и во животот, 
оставајќи зад себе значајно богатство во средства, но и како патоказ како и на кој 
начин треба да се работи и заработува и да се покаже правиот пат на иднината на 
македонските генерациите кои доаѓаат.

Владимир Ралев е роден во 1934 година во Гевгелија, градот на смоквите. Тој 
е интересен град сместен во југоисточниот дел на Македонија, во Гевгелиско-ва-
ландовската Котлина, а во непосредна близина (3 км) на границата со општините 
Кукуш и Меглен во Егејска Македонија, денес во Грција. Според една легенда за 
настанокот на името Гевгелија се смета дека еден дервиш кој дошол и не сакал да 
си оди од Гевгелија, бидејќи многу му се допаѓало местото. Жителите не сакале 
да го примат и решиле насила да го прогонат. Разлутен од тоа, дервишот почнал 
луто да ги проколнува жителите кои се исплашиле и го повикале назад со зборо-
вите гел-гери што значи ела назад. Иако легенда, гевгеличани ова го сметаат за 
заклетва на предците т.е. секогаш да бидат добредојдени оние што одлучуваат да 
ги задомат своите идеи во градот. 

Животната сторија на Ралев е многу интересна и испреплетена со безброј 
разновидни дејства кои оставиле длабоки траги во неговата психа и, воопшто, во 
неговиот живот. Учел на бугарски јазик во Гевгелија кога Македонија била под 
бугарска окупација, за потоа да го продолжи школувањето на македонски јазик 
во Велес, каде што завршил гимназија. Патиштата го довеле во Белград каде за-
вршил историја на уметноста и археологија и школа за надворешна трговија, а во 
Земун добил и пилотска диплома.

Младоста му овозможила да биде поткован со знаење, дипломи и искуство и 
да му ги отвори патиштата да замине по белиот свет. Така, во 1971 година зами-
нал во странство и во период од 25 години го прокрстарил светот, меѓутоа свил 
гнездо во Женева, една од најубавите и најзначајните престолнини на стариот 
континент, каде постојано живееше со сопругата Гордана и трите синови.

Според зборовите на господинот Владимир Ралев, неговото потекло било од 
селото Д’мбени, Костурско, во Беломорска Македонија. Неговите предци дошле 
во Гевгелија во 1820 година, каде што широко ги  рашириле корените на Ралевци. 
Веројатно, врската со селото Д’мбени е голема и во жилите на Владимир Ралев 
тече крв како онаа на големиот донатор Атанас Близнаков. Исто така, Владимир 
кажувал дека Ралеви имало во Ваташа и едно семејство во Кавадарци. Под ова 
име имало и семејства и кај Родопите во Бугарија, во Торонто, во Љубојно – Прес-
па, како и на други места, меѓутоа Ралеви се најбројни во Скопје каде ги има по-
веќе од сто луѓе. 
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Инаку, според неговите кажувања, тој бил во селото Д’мбени пред повеќе го-
дини, но се соочил со едно напуштено место во кое куќите се разурнати и е оста-
ната само црквата да ја сочува историјата на Македонецот, кој во минатиот век 
присилно и со различни методи бил принуден да го напушти родното огниште, да 
отвори домови ширум светот и никогаш да не се вратат на дедовскиот праг.

Владимир Ралев беше познат и признат бизнисмен кој од поодамна го вкусил 
печалбарскиот леб. Во почетокот имал потешкотии но, ете, со повеќе работа и 
среќа, бил претставник на Далечниот Исток на една голема текстилна компанија, 
каде поминал долг временски период, работејќи во Пакистан, Хонг Конг, Шангај, 
во Сингапур. Во 1980 година се вратил во Европа, каде отворил своја компанија. 
Во почетокот, со сума пари и со помош на кредити, ја формирал компанијата „Џо-
ра-треид”, која се занимава со производство, маркетинг и менаџмент.

Главната канцеларија на компанијата се наоѓа во Женева, каде работат не-
колку стручњаци, додека во канцеларијата за маркетинг има вработено околу 
дваесет и петмина. Поголем број работници се приклучени во производствени-
те погони во Пакистан и во Источна Африка, каде произведуваат памук и па-
мучно предиво, сурово платно, печатено платно, обоено платно и друго, во кое 
производство господинот Ралев имаше вклучено повеќе од 200 работници, чиј 
број варира во зависност од сезоната и природата на работата. Во „Џора-треид”, 
најблиските соработници на господин Ралев се Италијанци и Швајцарци од гер-
манско и француско потекло, додека на другите места во светот, главно, работат 
луѓе од тамошните земји.

Ралев беше еден од најголемите донатори што постојано í се оддолжувал на 
својата татковина. Медицинска опрема, чаршафи за болниците, изградба на црк-
ви, спонзорирање книги и манифестации, печатница за Македонците во Грција, 
се само дел од неговата помош за Македонија. Досега за Македонија и за Маке-
донците во соседните земји, донирал помош во вредност од околу  еден милион 
долари. Последниве месеци од животот престојуваше во соседните земји за да се 
запознае со положбата на Македонците во Бугарија, Грција, Албанија и во Србија.

Владимир Ралев беше познат и признат донатор, но во исто време беше и ху-
манист. Тој спаѓаше во редот на луѓе кои не жеднеат за помпи, не сакаат возви-
шувања и го избегнуваат публицитетот. Во последно време, главно, ја помагаше 
категоријата на посиромашни Македонци во Албанија, со посебна нагласка и по-
мош на весниците кои излегуваат на македонски јазик во соседна Албанија и во 
други земји.

Затоа претседателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов со Указ бр.41 од 
16.7.2013 година, за значајниот придонес за афирмација на Република Македо-
нија во светот и унапредување на пријателските односи и соработката со Швај-
царската Конфедерација, на Владимир Ралев му додели Медал за заслуги за Ма-
кедонија.

При секоја посета на Македонија, Владимир Ралев предизвикуваше интерес 
не само во политичкиот живот како потпретседател на Македонскиот конгрес, 
со седиште во Женева, туку и како обичен граѓанин и бизнисмен чиј финансиски 
успех беше резултат на бескрајната љубов кон работата, самопрегорот, чесноста, 
деловноста... Затоа, тој беше често присутен во медиумите и еднаш изјави:

Бидејќи ден-денеска доста патувам по светот, па каде и да сум се нашол во 
приватен разговор, а јас покрај англискиот, кој одлично го говорам, се служам и со 
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германски, француски и руски јазик, секогаш сум истакнувал дека сум Македонец. 
Надвор од Европа бевме малку познати како Македонци, па дури и меѓу деловни-
от свет. Нешто Грција со своето однесување почна да ни го дига рејтингот, барем 
на географските карти, разговорите кои се мачни, особено со дипломатите во Же-
нева и со европските парламентарци кои се собираат во Стразбур, се многу долги”.   

Во врска со Македонскиот конгрес со седиште во Женева, господинот Ралев 
како потпретседател рече дека тие се аполитична, непарламентарна и невладина 
асоцијација на Македонците во дијаспората, основана и водена од Македонците 
ширум светот. Целта на оваа асоцијација е да им помогне на оние Македонци во 
дијаспората, а потоа да и’ се помогне на Република Македонија во агитацијата 
на македонската кауза во местата каде има македонски иселеници, како и да се 
помогнат социјалните установи во стариот крај, како што тие често го нарекуваат. 
Тие не се мешаат во политиката на оној што ја води Македонија на внатрешен и 
надворешен план, ниту сакаат да делат некоја власт во Македонија. Тие ја почиту-
ваат секоја власт, легално избрана од народот и со неа комуницираат.

Во еден разговор со авторот на овие редови, пријателот Владимир Ралев рече 
дека Македонците во прекуокеанските и европските земји се важен фактор за 
опстојувањето на Република Македонија. Тој велеше дека сметката е едноставна: 
има барем 50.000 Македонци во дијаспората кои интензивно комуницираат со 
Македонија. Нека секој од нив во текот на годината остави по 4.000 долари, тоа 
е износ од двесте милиони долари. Затоа, тој порачуваше да се почитува печал-
барскиот долар, бидејќи тој е тешко спечален ширум светот каде Македонците се 
виножитото во македонскиот иселенички паноптикум.

Владимир Ралев е еден од најголемите македонски донатори и хуманист со 
широк опсег на дејствување, како во светот така и во рамките на Република Маке-
донија, односно меѓу деловите на македонскиот народ што живеат во соседните 
земји. Неговите досегашни донациии на Република Македонија изнесуваат повеќе 
стотици илјади евра, а значајни средства се издвојуваат за финансирање на актив-
ностите на национален и културен план кај Македонците во соседните земји.

На својата родна Гевгелија Владимир Ралев повеќепати и помогна, а најмногу 
донираше во подобрувањето на здравствените услови на граѓаните. Почнувајќи 
од набавката на возило за Прва помош, реновирањето на Детското одделение 
при Општата болница, како и последната донација за реновирање на Нервното 
одделение во Општата болница, кое е во тек.

Во 2013 година, претседателот Иванов на Владимир Ралев му го додели при-
знанието „Повелба на Република Македонија”, кое  се доделува за особени за-
слуги и достигнувања на организациите во насока на зачувување и афирмирање 
на македонските историски, културни и духовни традиции и вредности, како и за 
придонес кон унапредување на пријателските односи и соработка со повеќе др-
жави во светот.  

Вадимир Ралев беше еден од најголемите македонски бизнисмени во светот, 
филантроп, донатор и македонски патриот.Тој почина на 1 април 2016 година во 
Женева, на 84-годишна возраст. Беше наш голем пријател и беше човек кој многу 
повеќе значеше за нас од тоа што овде го кажуваат избраните пригодни зборови 
за големиот Владимир Ралев.
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АКАДЕМИКОТ СИНИША СТАНКОВИЌ 
НАУЧНИК СО СВЕТСКИ ГЛАС 

Животниот и развојниот пат на научникот од светски глас, етнолог, еколог, ре-
волуционер, општественик, академикот професор д-р Синиша Станковиќ е тесно 
поврзан со изучувањето на Охридското Езеро, со Охрид, Македонија, биолош-
киот подем и со афирмацијата на научната мисла во македонското општество. 
Неговото име е мошне тесно поврзано со постоењето и со конституирањето на 
поранешна Југославија. Тој бил вљубеник во Охридското Езеро, „македонското 
море”, како што го нарекуваше, вљубеник и заштитник на мајката природа. Беше 
основач на Хидробиолошкиот завод во Охрид и на лимнолошките истражувања 
во Македонија.

Академикот Синиша Станковиќ е роден на 26 март 1892 година во Заечар, 
 Србија. Меѓутоа, неговиот дедо по потекло бил од Македонија, од селото Пожара-
не, Гостиварско. Честопати пред научните работници на Хидробиолошкиот завод, 
професорот го потенцираше своето потекло, а тоа беше изразено во последните 
години од животот. Во една пригода пред научниците од Заводот рече дека има 
причини зошто го сака Охридското Езеро, и Македонија, бидејќи и во него тече 
македонска крв, а потоа ја раскажал историјата на своето потекло.

Имено, поради незгодите што ги имал со турските власти, неговиот дедо уште 
во раната младост заминал од родното Пожаране. Патот го одвел во Заечар, каде 
што работел како фурнаџија, а истиот занает му го пренел на Ѓорѓи, таткото на 
Синиша. Во тоа време од фурнаџискиот занает многу добро се живеело, затоа 
таткото бил релативно добро ситуиран и бил во можност да го испрати својот син 
да учи средно училиште во Заечар.

Синиша со успех го завршил основното и средното образование во родното 
место, но уште како дете имал афинитет и голема љубов кон музиката и кон фол-
клорот. Како гимназијалец свирел на флејта, а од неа не се одделил ниту како 
студент, а и подоцна. Заедно со професорите од Универзитетот свиреле во оркес-
тарот на бројни концерти на Коларчевиот универзитет и пред студентите.

Многу ја сакал народната музика, а особено македонскиот мелос и често сам 
или пред студентите пеел македонски песни, а од сите македонски песни  многу 
пати ја пеел песната  „Билјана платно белеше на охридските извори”.

По завршувањето на средното училиште во своето родно место Заечар, мла-
диот и талентиран Синиша се запишал на Универзитетот во Белград, каде што ги 
започнал студиите по биологија во 1910 година. Уште од почетокот се истакнувал 
меѓу студентите со своето широко познавање, разбирање и со својот афинитет 
кон биолошката дисциплина. Меѓутоа, Првата светска војна го прекинала негово-
то редовно школување и перото го заменил со пушка. Бил приклучен во српска-
та војска и како војник го преживеал повлекувањето преку високите планински 
бездни на Албанија, за на крајот да стаса на островот Крф. 

Во текот на Првата светска војна, во српската војска во чиј состав биле при-
клучени голем број Македонци, кога се воделе историските битки на Кајмакча-
лан и на таканаречениот Солунски фронт, професорот Станковиќ вршел хумана 
дејност. Имено, во текот на 1915 година бил назначен за професор по билогија 
на Велешката гимназија, во градот, кој во тоа време претставувал вистински кр-
стопат на војните, на политичките и на економските збиднувања, во времето на 



374 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

распарчувањето на Македонија. Всушност, тоа била повторна средба со Македо-
нија, зошто Станковиќ уште во текот на студирањето, заедно со Студентскиот хор 
од Белград, го посетил Скопје каде што настапил со својата флејта и ги покажал 
своите високи музички квалитети.

Во текот на 1916 година, со реорганизација на српската војска, бил упатен во 
Франција, во градот Гренобл, каде се запишал на факултет и ги продолжил сту-
диите по биологија. Бидејќи добро го познавал францускиот јазик, без проблеми, 
веднаш се вклучил и се адаптирал на новата средина. По две години, во 1918 го-
дина, со успех ги завршил своите студии по природни науки на Универзитетот во 
Гренобл. Неговата научна и интелектуална способност била крунисана во 1921 
година, со одбраната на докторската дисертација, и тоа на француски јазик. 

Како доктор на науки се вратил во Белград во 1921 година, каде што бил из-
бран за асистент по биолошки науки на Белградскиот универзитет, по две години 
бил избран за вонреден професор, а во 1934 година за редовен професор на Уни-
верзитетот и бил еден од најценетите педагози, водејќи настава по повеќе био-
лошки дисциплини во период од четириесет години, па сè до 1962 година кога 
бил пензиониран.

Поради неговата богата научно-воспитна дејност, во 1934 година професорот 
Станковиќ бил избран за дописен член на Српската академија на науките и умет-
ностите (според едни извори), а според други - во 1935 година, а за редовен член 
на Академијата бил избран во 1946 година.

Својата наставна кариера професорот Станковиќ ја започнал, главно, во 1922 
година со изборот за доцент на Белградскиот универзитет. До Втората светска вој-
на тој станал истакнат универзитетски професор, пројавувајќи голема активност во 
низа биолошки дисциплини. Тоа особено дошло до израз со појавата на неговата 
најшироко позната, научно-популарна еколошка монографија „Рамка на животот”, 
печатена  на српско-хрватски јазик во 1933 година. Врвот на достигнувањата на 
сите напори што професорот Станковиќ ги правел на полето на екологијата била  
книгата „Екологија на животот”, на српско-хрватски јазик, во 1962 година.

Според податоците од академик Синиша Станковиќ, тој за првпат дошол во 
Охрид во 1922 година како доцент на Белградскиот универзитет. Откако го видел 
Охридското Езеро станал вљубеник до крајот на својот живот и останал ненадми-
нат познавач на езерскиот жив свет. 

Било докажано и заклучено дека Охридското Езеро е многу старо, а е старо 
најмалку два милиона години и е богато со особен растителен и животински свет 
кој живее само во Охридското Езеро или во еден тесен регион околу него. Изве-
сен број растенија и животни се сосем идентични или блиски на некои фосилни 
остатоци на Балканот и на Средна Европа.

Професорот Синиша Станковиќ ги започнал своите истражувања од физич-
ко-хемиските карактеристики на водата и на биоценотичкиот состав на одделните 
живи единки до обемните флористички и фаунистички испитувања. За обработка 
на тие материјали, тој ангажирал голем број надворешни соработници од земјата 
и од светот, кои дадоа скапоцен придонес за откривањето на карактерот на Ох-
ридското Езеро и на големиот број ендемични видови,  потфамилии и фамилии 
од  флората и од фауната што го населуваат Охридското Езеро и околните води.

Сумирајќи ги резултатите од истражувањата, како и од поранешните географ-
ско-геолошки изучувања, во своето значајно дело „Фауната на Охридското Езеро 
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и неговиот жив свет”, објавено на германски јазик, професорот Синиша Станковиќ 
направи крупни генерализации за потеклото и за фауната на Езерото и неговото 
биогеографско значење. Инаку, со оваа монографијата тој стекна светска слава и 
постојано место во историјата и науката. 

Хидробиолошкиот завод е еден од првите четири научни институции во Маке-
донија, а истовремено е и една од првите установи од таков вид на Балканскиот 
Полуостров. Тој е формиран во 1934 година, а од 1951 година, дотогашната Хи-
дробиолошка станица прерасна во Завод, продолжувајќи ја својата научна деј-
ност како важна институција во Македонија. И авторот на овие редови помина пет 
години во Хидробиолошкиот завод како преведувач на научните трудови и каде 
го напиша првото дело „Англиско-македонски лимнолошки речник”.

Инаку, основач на Заводот и најзаслужен за афирмацијата на Охридското Езе-
ро во земјата и во светот беше, секако,  професорот д-р Синиша Станковиќ. Уште 
со неговото прво доаѓање во Охрид и со почнувањето на пионерските испиту-
вања на Езерото и на неговиот жив свет, тој се носел со идејата за отворање лим-
нолошка станица на брегот на Охридското Езеро. Така, во 1935 година, на истекот 
на Билјанините Извори, во непосредна близина на Охрид, изградена е денешната 
стара зграда на Заводот, подоцна поврзана со каналот, кој води од Заводот до 
Езерото. Тогаш почнало да се гради и мрестилиштето за оплодување, развиток и 
одгледување на рипчиња на охридската пастрмка.

Треба да се нагласи дека мрестилиштето е мошне важен дел на Заводот. Така, 
само во периодот од 1935 до 1984 година, Охридското Езеро е порибено со око-
лу 240 милиони млади рипчиња. Исто така, вршени се порибувања со охридска 
пастрмка на водите од Преспанското Езеро, акумулацијата Власина во Србија и 
на некои други води. Во пет зимски сезони, пак, во мрестилиштето е извршено 
одгледување на охридската белвица.         

Професорот д-р Синиша Станковиќ е забележан со крупни букви и во исто-
риските мигови на поранешна Југославија. Имено, рано наутро, на 29 ноември 1945 
година, го прочита текстот на Декларацијата со која ја прогласи тогашната ФНР 
Југославија за држава. Исто така, поради извонредниот придонес во биолошките 
истражувања и во науката во целина, беше член на бројни домашни и странски ака-
демии и друштва, а беше носител на одликувања, признанија и награди.        

Во 1960 година излезе од печат капиталното дело на професорот Станковиќ 
„Балканското Охридско Езеро и неговиот жив свет” на англиски јазик, во издание 
на В. Јанак од Хаг. Тоа е врвно достигнување на неговите истражувања, кои во те-
кот на повеќе децении ги вршел самостојно или со своите соработници. Моногра-
фијата е високо оценета од научните кругови во светот и претставува можност за 
што подетално запознавање на научните достигнувања. Така, тој трајно се врзал 
за Охридското Езеро

Академикот, професор д-р Синиша Станковиќ, ја напушти неговата „рамка на 
животот” на 24 февруари 1974 година, но неговите ученици, градот Охрид и Ма-
кедонија му остануваат трајно благодарни што токму тој, со своите истражувања, 
го направи Охридското Езеро познато во целиот свет. Затоа Македонија и маке-
донскиот народ, заедно со научниот свет од Македонија и од Балканот му благо-
дарат за величината во лимнологијата и во научната мисла на академик Синиша 
Станковиќ, човекот од светската научна елита.
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АКАДЕМИКОТ АНТОНИЈЕ ШКОКЉЕВ–ДОНЧО 
СВЕТСКА ЛИЧНОСТ ВО НАУКАТА

Академикот професор д-р Антоније Шкокљев-Дончо е еден од доблесните 
Македонци кој својот живот го посветил на науката, на здравјето на луѓето, на на-
предокот на новите генерации во областа на медицинските науки, на палео-линг-
вистиката и на древните корени на народите на Балканот, со особена нагласка на 
македонскиот народ и Македонија.

Животниот пат на д-р Шкокљев започнал во познатото македонско револу-
ционерно село Д’мбени, Костурско, во егејскиот дел на Македонија, денешна Гр-
ција, на 24 септември 1923 година. Селото во кое се родени плејада предвоени 
македонски борци и интелектуалци, меѓу кои, Лазар Поп Трајков, Лазо Москов, 
Лазо Трповски, Ташко Караџа и други кои се бореле за афирмација на македон-
ските идеали. Во Д’мбени се родил и најголемиот донатор од македонската дијас-
пора, Атанас Близнаков, од САД, и кој ја формира најголемата фондација во Ре-
публика Македонија, Фондацијата „Атанас Близнакоф” на Универзитетот „Свети 
Кирил и Методиј” во Скопје.

Инаку, Д’мбени никогаш не го загубило македонскиот дух и белег, иако по-
стојано потпаѓало под туѓинско ропство. Неговото население со векови го прене-
сувало борбениот дух, приврзаноста и љубовта кон родната земја и дедовските 
огништа, кои со силна моќ безгранично ги привлекувало тие намачени Македон-
ци кои свиле гнездо насекаде по светот. Благодарение на нивните борбени тра-
диции и дух, населението од овој крај на Егејска Македонија им остана докрај 
верно на борбените револуционерни и патриотски позиции.

Академик д-р Антоније Шкокљев-Дончо од своите родители од родното село 
Д’мбени, кое грчките фанатици го запалиле во 1943 година, го понел македонски-
от човекољубив патриотски дух, за да го развива и шири во целиот негов живот, 
да го шири насекаде во светот, особено во Белград,  некогашната престолнина на 
Балканот. Таму, во новата средина дошла до израз неговата надареност, талент, 
образование, големата љубов и посветеност кон медицинските науки, кон исто-
рискиот развој на народите на Балканот и нивниот придонес на светската циви-
лизација, посебно придонесот кон древните врски на Србија како дел од Панонија 
и Македонија како дел од Беломорието.

Тој своето образование го започнал токму во родното село Д’мбени, за потоа 
да продолжи во класичната гимназија во Костур, каде се истакнал со својот та-
лент. Од 1943 до крајот на 1945 година бил учесник во НОВ. Меѓутоа, судбината си 
поиграла со него, како што е случај и со илјадници Македонци од егејскиот дел на 
Македонија, да го напушти дедовското огниште. Така, Шкокљев, заедно со голем 
број бегалци од Егејска Македонија, патиштата го однеле, најпрвин, во Бугарија, 
каде го продолжил своето образование, а потоа, заминува засекогаш за Белград.

За академик Шкокљев Белград е градот на животот, љубовта, науката, напре-
докот. Таму, во 1950 година го завршил Медицинскиот факултет со просек 9,1, 
а потоа во 1962 година специјализирал максилофацијална и орална хирургија 
на Воено-медицинската академија во Белград, со одличен успех. Се усовршил 
за орална хирургија и во Цирих, Стокхолм и Лондон. Станал доктор на медицин-
ски науки, бранејќи ја познатата докторска дисертација на тема „Упростен имо-
билизациски метод при лечење на вилици во современа војна”. Тој е основач и 
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 организатор на Клиниката за максилофацијална и орална хирургија на Воено-ме-
дицинската академија (ВМА). Во 1967 година бил избран за доцент, во 1972 годи-
на избран за вонреден професор, а за редовен професор е избран во 1977 година. 
Како воен стручњак и професор на ВМА во Белград, најпрвин, добива чин пол-
ковник во 1967, а потоа генерал-мајор во 1984 година, за да се пензионира на 31 
декември 1986 година.

Како ментор, или само како член на испитните комисии учествувал во реали-
зација на докторанти и магистри за 52 кандидата. Многумина од нив биле од Ма-
кедонија, кои кон професор Шкокљев и денес се однесуваат со голем респект 
и љубов како кон човек, педагог, доктор, стручњак и пријател. Тој учествувал во 
едукација од максилофацијалната хирургија и акупунтура на повеќе од 800 лека-
ри на балканските простори, во странство, посебно во Индонезија.

Во текот на својата плодна работа и живот, професорот Шкокљев објавил по-
веќе од 260 трудови од областа на медицината и стоматологијата, како и 10 книги 
во Србија, 3 во Македонија и по една во Германија и во Грција, а е автор и на три 
научни филмови во издание на „Застава филм”. На стручно, научно и образовно 
поле пронаоѓач е на десет иновации-патенти. 

Во неговото долгогодишно работење имал многу плодна соработка со бројни 
стоматолошки и медицински факултети, а посебна со Медицинскиот факултет во 
Скопје. Ценејќи ја неговата афирмација, Светската здравствена организација на 
Обединетите нации (ОН), во 1986 година го избрала за признат експерт од мак-
силофацијалната и орална хирургија за Далечниот Исток, каде бил ангажиран во 
Индија и Кореја. Тој е човекот кој ги лечел, меѓу другите и претседателите Кенет 
Каунда и Моамер ел Гадафи.

Академик професор д-р Антоније Шкокљев-Дончо е експерт на Светска-
та здравствена организација, член е на Македонската академија на науките и 
уметностите, член е на Академијата за медицински науки на Српското лекарско 
друштво во Белград, член е на Американскиот меѓународен колеџ за акупункту-
ра и електротерапија во Њујорк. После специјализацијата во НР Кина, во 1989 
година е директор на „Меѓународната постдипломска школа за традиционална 
медицина” при Европскиот центар за мир и развој, како и  член на бројни домаш-
ни и странски редакции на списанија од медицинските науки. Поради неговите 
постигнувања во областа на медицинските и други науки, тој е добитник на мно-
губројни домашни и меѓународни награди и признанија.

Антоније Шкокљев присилно ја напуштил својата родна земја – Македонија, а 
спомените, мислата, љубовта, тагата и патриотскиот дух кон татковината и својот 
македонски народ не го напуштиле. Проникнувањето на овие хоризонтали во жи-
вотот на академик професор   д-р Антоније Шкокљев-Дончо, ја откриваат сликата 
за библиската природа на земјата на неговото потекло, сместена на балканските 
простори. Затоа, покрај неколкуте стотини стручни и научни истражувачки тру-
дови, десетте стручни и други книги, уште како млад научник, започнува да се 
занимава со палеолингвистички истражувања за Балканот. 

Со голема љубов и познавање на повеќе светски јазици навлегува длабоко во 
минатото на Балканот, особено на Македонија, со цел да даде свој придонес за 
вистината на Македонија и македонскиот народ во античкиот период.

Уште од млади години кај академикот Шкокљев се раѓа посебен интерес за 
древниот антички свет на Балканот и пошироко. Тоа било, пред сè, што го  познава 
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старогрчкиот и грчкиот јазик кои ги научил уште во класичната гимназија во Кос-
тур. Тоа го мотивирало триесетина години да се занимава и со лингвистички ис-
тражувања на Балканот, посебно за Србија и Македонија. 

Како резултат на неговото упорно истражување во палеолошките и другите 
испитувања, заедно со неговиот син Иван Шкокљев, редовен професор на Елек-
тро-техничкиот факултет, се роди делото од оваа област на српски јазик под про-
вокативниот наслов „Боговите на Олимп од Србија” (Богови Олимпа из Србије) 
(Београд, Наука,1998), Во неа се дадени голем број податоци за археолошките 
пронајдоци од времето на неолитската култура на Балканот и Егејот, до текстови 
со податоци за населението, меѓу другото за големите преселби на народите во 
Македонија и други податоци.

Со доаѓањето на проф. д-р Шкокљев-Дончо, пак, во Македонија во 1998 го-
дина, дојде до посети на голем број значајни археолошки и други локалитети. То-
гаш тој се запозна со голем број преводи за античка Македонија на македонски 
јазик, меѓу кои и со преводот на авторот на овие редови,  романот „Александар 
Македонски” од Урлих Вилкен. Со тоа дојде до дружба и се зголеми заедничкиот 
интерес за Античка Македонија, а се збогати нашата соработка на полето на про-
учувањето на документите за вистината за Македонија.

Така, од нашата повеќегодишната соработка, во 2004 година, во издание на 
„Македонска искра” од Скопје излезе од печат на македонски јазик, нашето за-
едничко дело „Придонесот на Македонија во светската цивилизација”. Ова дело 
се занимава со придонесот што Македонија го дала на светот во период од десе-
тина века, почнувајќи од VI век пред Христа, периодот на големото Македонско 
царство - времето на Филип и Александар, до Цар Самуил.

Во 2007 година излезе од печат нашето второ дело на македонски јазик насло-
вено „Од Панонија до Егеј”, во кое се претставени податоци за  дел од Бал-канот 
во античкиот период, со особена нагласка за древна Македонија и Србија.

Како резултат на плодната соработка со академик професорр д-р Шкокљев и 
придонесот со Ристо Стефов (Chris Stefoff) од Торонто, во 2010 година излезе од 
печат на англиски јазик нашата заедничка публикација насловена „Македонија 
во античкиот период”. Ристо Стефов е познат и признат Македонец по потекло од 
село Ошчима, Леринско, Егејска Македонија, кој постојано живее во Канада, а кој, 
меѓу десетината публикации на англиски јазик е автор на четири дела за античка 
Македонија. 

Ова заедничко дело е печатено на англиски јазик под наслов „Macedonia in 
Antiant Time”. Тоа претставува приказ и слика за древна Македонија кое по елек-
тронски пат го добиле голем број видни личности и институции ширум светот. 
Тоа е дело во кое е дадена посебна нагласка дека Македонците го употребува-
ле своето име „Македонци” само во Античка Македонија и денес во Република 
Македонија.

Меѓу другото во ова дело се вели дека Македонија станала политички актив-
на со нејзините односи со јужно-централните грчки полиси, но исто така задр-
жала и некои архаични културни и општествени елементи како централизација 
на градот околу кралската палата (прво во Ајга, а потоа и во Пела) повеќе слич-
на на микенската култура, отколку на хеленските полиси, како и други архаични 
обичаи, карактеристични за времето на Филип и Алексндар Македонски.
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НАШИТЕ МАКЕДОНСКИ КОРЕНИ 
МАКЕДОНЦИТЕ НАСЕКАДЕ ВО СВЕТОТ 
ХРИСТО АНДОНОВСКИ - афирматор на етничка Македонија
Д-Р ВИОЛЕТА АЧКОСКА - познавач на македонската историјА 
Д-Р СТЕФАН ВЛАХОВ-МИЦОВ - бранител на етничка Македонија
Д-Р ТАНАС ВРАЖИНОВСКИ - истражувач на иселеништвото
ПАСКАЛ ГИЛЕВСКИ - писател, преведувач и ликовен уметник
ДАЛИ „ГРКОТ“ ЗОРБА БЕШЕ ВИСТИНСКИ ГРК
РИСТО ГУШТЕРОВ- ктитор на храмот „Света Троица“ во Радовиш 
АКАДЕМИКОТ ВЛАДО КАМБОВСКИ - професор и бранител на Македонија 
СЛАВЕ КАТИН - истражувач на македонското иселеништво во светот
Д-Р ДИМИТАР КЕРАМИЧИЕВ и Матицата на иселениците од Македонија
ТРИФУН КОСТОВСКИ - ктитор на храмот „Рождество на света Богородица“ во Скопје 
ЃОРЃИ ЛУМБУРОВСКИ и неговото дело „Судбини”
КОЛЕ МАНЕВ - ликовен уметник и филмски творец
БЛАГОЈ МЕХАНЏИСКИ - донатор на МПЦ-ОА
АКАДЕМИКОТ ЖАН МИТРЕВ - човек со големо македонско срце
СИЛЈАН МИЦЕВСКИ - познат бизнисмен и спортски работник
Д-Р ЦАНЕ МОЈАНОСКИ - афирматор на МПЦ-ОА
БОРЧЕ НАУМОВСКИ - функционер, кутуролог и публицист 
НАДА НИКОЛОВСКА - чувар на македонскиот јазик
ТОДОТ ПЕТРОВ и „Светскиот македонски конгрес”
АКАДЕМИКОТ ЃОРЃИ ПОП АТАНАСОВ - старословенист и афирматор на МПЦ-ОА
ЕСМА РЕЏЕПОВА-ТЕОДОСИЕВСКА - втора Мајка Тереза
АКАДЕМИКОТ БЛАЖЕ РИСТОВСКИ- афирматор на македонската вистина
РАДЕ СИЛЈАН - поет, писател и плоден издавач
СТЕРЈО СПАСЕ - значаен писател од Мала Преспа
СВЕТО  СТЕФАНОВСКИ - новинар, екологист и ликовен  уметник
СТОЈКО СТОЈКОВ - бранител на Македонците во Пирин
Д-Р ВЕРА СТОЈЧЕВСКА - АНТИЌ - познат професор и научник 
ФИДАНКА ТАНАСКОВА - признат новинар и публицист 
Д-Р КОТЕ ТАСЕВСКИ - специјалист за болести на забите 
АМБАСАДОРОТ М-Р МАРТИН ТРЕНЕВСКИ - новинар, државник и дипломат
БОГОЈА ФОТЕВ - преспанско-битолски револуционер
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Во многу документи е запошано дека 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 во светот да се најде друг народ кој 
имал и толку бурна историја. Затоа често се вели дека на многу народи судбината 
им била историјата, а на Македонецот историјата му била судбина.

Македонскиот народ на Балканот на кој најдоброто оро му е античкото оро, 
кое се вика „Тешкото”, објективно и не можел да има поинаква судбина и минато. 
Македонија не само што отсекогаш била на сечилото на многуте мечеви и јатага-
ни, сабји и ками, туку во неа се судрувале и прекрстувале многу различни култури. 
И ако токму таа Македонија, всушност била и е лулка на цивилизациските сре-
дишта како една најстара цивилизација.

Македонија е земја на премрежја, но и земја на убавини, земја на мистерии 
и опстој, каде што силните луѓе преживеале војни, глад, освојувачи, навреди, 
империи, притоа зачувувајќи ја волшебноста на своето име. Од величествените 
времиња на Филип и Александар Македонски, преку римските и византиските 
владеења, преку големите миграции на Словените на југ и потпаѓањето под Ото-
манската империја, Низ овој долг и богат временски период само два народа го 
избрале името на оваа земја за нераздвоен дел на својот идентитет – древните 
Македонци и Македонците денес, а тоа претставува силна врска која датира од 
пред милениуми, укажувајќи на посветувањето на овие народи на својата библис-
ка земја етничка Македонија.          

Затоа, нашата порака е дека никогаш не треба да ги заборавиме нашите маке-
донски корени, кои сме и од каде сме дошле, и секогаш да живееме со надеж и да 
знаеме дека ќе имаме подобро утре. Тоа го велиме бидејќи Македонија е наша-
та родна земја. Таа е нашата дедовска земја чија географската положба ја прави 
крстосница на различни цивилизации, религии, традиции и обичаи Затоа се вели 
дека Македонија е библиска, света земја. Таа со својата древност и милениумска 
вековитост е гордост, радост и тага, сон и јаве за секој Македонец. Не случајно на 
многу трговци и каравани тука им поминувале патиштата, а за многу воени екс-
педиции, војски, победници и поразени таа била многувековен мегдан. Тоа значи 
дека секој камен, секоја грутка црна земја, секоја река и планина, зборуваат за 
бурната историја на Македонија. И денес Македонија се’ уште во себе крие многу 
тајни од минатото, кои, веројатно ќе бидат предизвик за наредните генерации.

За судбината и историскиот развој на Македонија, од античко време до ден-де-
нес, пишувале голем број странски и домашни автори. Некои се обиделе да ја ис-
криват македонската сторија, а некои лесно ги презентираат историските факти 
за Македонија и македонскиот народ. 

Таа е земјата со чие име уште во античките времиња се означувала  малата по-
краина во непосредна близина на Пела во Егејска Македонија – престолнина на 
Античкото македонско царство. Во тоа време Македонија го опфаќала просторот 
меѓу денешното исушено Пазарско Езеро и долниот тек на реката Вардар. Но, со 
проширувањето на границите на Македонското царство, постепено пораснала и 
областа означена со името Македонија, која античките Македонци ја делеле на 
Горна и Долна Македонија, пред сè, заради нејзините географски карактеристи-
ки на просторот. Сепак, таквата поделба на Македонија има политичко, културно, 
воено и административно значење.



386 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

Географската положба на Македонија ја прави земјата да биде крстосница 
помеѓу Истокот и Западот. Поради тоа, не случајно, сите воени и разни други екс-
педиции морале да минат преку неа, како и трговските врски, се разбира, заедно 
со различните култури и влијанија. Тоа значи дека секој камен, секоја грутка црна 
земја, секоја река и планина, зборуваат за бурната историја на Македонија, која и 
денес сè уште во себе крие многу тајни од минатото. 

 Инаку, 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, Бигла и вододелници-
те на младонабраните планини Кораб, Јанбланица, Грамос и Пинд ја заградуваат 
Македонија од запад, а од исток реката Места и западндите делови на планината 
Родопи. Во овие граници Македонија зафаќа простор од 67.741,2 квадратни кило-
метри, од кои Република Македонија денес зафаќа  75.441 квадратни километри, 
егејски дел на Македонија зафаќа 34.153 и пиринскиот дел зафаќа 8.147 квадрат-
ни километри. 

Почнувајќи од IV век па наваму христијанството преовладува како религија на 
овие простори. Тоа го потврдуваат археолошките откритија и бројните христијан-
ски цркви, епископални катедрали, базиликите, крстилниците и другите сакрал-
ни објекти со големи димензии, кои покажуваат дека христијанството длабоко се 
закоренило и добро се организирало во Македонија од самиот почеток до денес.

Во последните неколку децении, Македонската православна црква-Охридска 
архиепископија (МПЦ-ОА) била, е и веројатно, ќе биде цел на дискусии, полемики, 
расправии, па и напади на црковните институции на соседните земји и пошироко, 
коишто настојуваат да го спречат и одолжат нејзиното влегување во семејството 
на рамноправните црковни организации во православието. Притоа, се чинат оби-
ди да се оспорат и историските канонски темели на целокупниот живот на Маке-
донската православна црква.  

Втората светска војна овозможи Македонците да се здобијат со суверена др-
жава, со национални институции и културна комуникација со светот. Македон-
скиот јазик стана официјален јазик на Република Македонија, познат и признат 
во светски рамки. Се изучува на многу универзитети во светот и придонесува за 
ширење на вредностите на македонската култура и нивно вклучување во ризни-
цата на светската култура.

Факт е дека денес, и по меѓународното признавање на Република Македонија 
и нејзиното зачленување во Организацијата на Обединетите нации, и натаму се 
негира автокефалноста на Македонската православна црква.

Во притисоците, изолацијата и негирањето на Македонската православна 
црква и на нејзиното легитимно постоење, е ангажиран голем дел од пропаганд-
ната и медиска машинерија, која има за цел да ги искривува и премолчува ис-
ториските факти од минатото и од сегашноста, а тоа се прави со намера да се 
доведат во прашање основните обележја на православниот македонски народ, 
неговиот црковен организам и неговата вистина, како народ кој постои со векови, 
го чува православието да има самостојна, суверена и независна држава – Репу-
блика  Македонија.
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МАКЕДОНЦИТЕ НАСЕКАДЕ ВО СВЕТОТ 

Македонија е традиционално имигрантско подрачје од каде преселничките 
движења на македонскиот народ и одењето во прекуокеанските и други земји, 
се јавуваат кон средината на XIX век. Таквите движења особено се изразени во 
втората половина на XIX век, кои се познати како печалбарски движења. Тие се 
со променлив обем и интензитет и траат сѐ до денес. Така, според некои пода-
тоци, првата група печалбари пристигнала на северноамериканскиот континент 
во 1885 година, а во дваесеттите години од XX век и во Австралија. Меѓутоа, пое-
динци, приклучени во печалбарските групи од соседните и други земји, заминале 
преку океанот и пред тоа.

Бранот на иселување од Македонија, главно, од традиционално иселеничките 
краишта: Леринско, Битолско, Преспанско, Костурско, Воденско, Тетовско, Ох-
ридско, Солунско, Струшко, Прилепско и други делови на Македонија се засилил 
по Илинденското востание, во 1903 година. Меѓутоа, иселувањето на Македонци-
те од својата земја било  со засилен интензитет во периодот по поделбата на Ма-
кедонија, во текот на балканските војни и Првата светска војна, што биле резул-
тат, пред сѐ, на неподносливата политичко-економско, социјална и безбедносна 
состојба на македонското население. Така, во тој период, според некои податоци, 
од сите три дела на распарчена Македонија околу 60 отсто од сите иселеници 
Македонци биле од егејскиот, 30 отсто од вардарскиот и 10 отсто од пирински-
от дел. Според специјалната комисија, пак, на Обединетите нации за Балканот, 
во Извештајот од 13 мај 1949 година, од Егејска Македонија се иселиле вкупно 
232.000 Македонци, а на нивно место грчките власти доселиле и го колонизира-
ле егејскиот дел на Македонија со бегалци (просвиги), претежно Турци со право-
славна вера од Мала Азија. 

По Втората светска војна, особено по поразот на Демократската армија во 
Граѓанската војна во Грција, на чија страна масовно учествуваше и македонско-
то население од Егејска Македонија, со надеж дека конечно ќе ги добие своите 
национални и социјални права, иселувањето во прекуокеанските земји осетно се 
засилило. Исто така, со либерализацијата на политиката за одење на работа во 
други земји од поранешна СФРЈ, дошло до иселување на голем број граѓани на 
тогашна СР Македонија. 

Не постојат целосни и попрецизни податоци за Македонците на Балканот и за 
македонските доселеници во прекуокеанските земји, Европската унија и во други 
земји. Официјалните  статистички податоци, пак,  за бројноста на македонските 
доселеници низ светот, се нереални од многу причини. 

Така, според нив во САД има 20.365 Македонци (Биро за попис на САД, 1990 
година), во Канада има околу 54.000 Македонци, во Австралија 42.199 Македон-
ци, според Министерството за надворешни работи на Република Македонија (МНР 
на РМ) во Сојузна Република Германија 40.400 со регулиран престој (Централен 
статистички уред на СРГ, 1999 година, во Швајцарија 53.907, со регулиран престој, 
во Белгија 2.059 со регулиран престој, во Холандија 577 (Холандско биро за статис-
тика), во Големото Војводство Луксембург 358, во Италија 21.988 (според МВР на 
Р.М., во Австралија 21(„Статистика на Австралија), во Полска 150 македонски се-
мејства (според МВР на РМ, а во поранешна Република Југославија 47.200, според 
официјалниот попис. Според еден австриски извор, пак, во етничка Македонија во 
почетокот на минатиот, (XX) век  живееле околу седум милиони луѓе.
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Меѓутоа, некои пореални процени зборуваат дека, покрај македонското насе-
ление во Македонија (1.378.687)- според пописот во 1994 година), во Бугарија жи-
веат повеќе од 300.000 Македонци, во Грција околу 250.000, во Албанија повеќе 
од 150.000, а во Србија и Црна Гора околу 100.000 Македонци. Исто така, се про-
ценува дека од средината на XIX век па до денес, од сите делови на Македонија, 
во разни земји во светот се преселиле од 600 до 700 илјади Македонци. 

Во отсуство на целосни статистички и други податоци, мошне тешко е да се 
утврди точниот број, меѓутоа, се проценува дека во САД, Канада и во Австралија 
живеат околу 500.000 македонски доселеници, од кои околу 150.000 во САД, 
приближно 150.00 во Канада и повеќе од 200.000 во Австралија и Нов Зеланд, 
од кои поголемиот број се од егејскиот дел на Македонија и од Република Маке-
донија, а мал број од македонскиот дел во Бугарија и во Албанија.

Се проценува дека само во Европската Унија (Германија, Шведска, Данска, 
Норвешка, Франција, Белгија, Швајцарија, Австрија, Италија, Велика Британија, 
потоа во Словенија, Хрватска, Чешка Словачка, Полска, Унгарија, Романија, Укра-
ина, Русија и други земји) живеат околу 200.000 граѓани од македонско потекло. 
Исто така, во Европската Унија има голем број етнички Албанци од Македонија. 
Постои одреден број дојденци од македонско потекло коишто живеат во Јужна 
Америка, Египет, Израел, Јужна Африка, Узбекистан и во Турција каде има голем 
број Македонци-муслимани и етнички Турци од Македонија.

Има Македонци кои живеат и во Пакистан и кои се нарекуваат потомци од 
војската на Александар Македонски. Имено, на Хималаите, во најисточниот дел 
на Пакистан, живее племе кое се разликува од сите наоколу. Тие се високи и русо-
коси. Имаат своја автономна држава која ја нарекуваат Ханза или Ханза-кут, а го-
ворат бурушевски јазик и себеси се сметаат за Македонци, потомци на Алексан-
дар Македонски. Во Уставот на таа хималајска држава пишува дека се потомци 
на Александар Македонски и неговите генерали. Знамето им е црвено, со златно 
сонце со осум зраци. Во поново време, малкумина ја прифатиле исламската рели-
гија, но си ги чуваат своите стари традиции.

Значајно поглавје во историскиот развој на Македонија во дијаспората е и пра-
шањето на Македонците со муслиманска вероисповед. Нив ги има неколку сто-
тини илјади во Истанбул, Измир, Бурса и во други градови во Турција, како и во 
земјите на Европската Унија и во прекуокеанските земји. Тие се дојдени претежно 
од Дебарско, од реканскиот крај, од Горно Врановци, Скопско, Тетовско, Гора, во 
Косово и Метохија и од други места. 

Карактеристично за оваа македонска популација е тоа што ја примиле мусли-
манската вера, а  го задржале македонскиот јазик, културните вредности, обичаи-
те и традициите донесени од Македонија. Како резултат на желбите и напорите 
на Македонците со муслиманска вероисповед да ги зачуваат своите корени во 
новите средини, тие таму формирале културно-уметнички и други друштва и асо-
цијации со македонски карактер. Слични или идентични се случаите со етничките 
Турци во Македонија, кои носталгично се поврзани со родната земја и местата 
на своите предци. Тоа придонесува да се јакнат врските на духовен, културен, и, 
особено, на економски план меѓу Република Турција и Република Македонија.
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Во поголемиот број земји во светот што ги посетивме живее и македонско на-
селение од сите делови и краишта на етничка Македонија. Затоа, одењето по све-
тот како новинар; потпретседател на Комисијата за односи со верските заедници 
на Република Македонија; како член на државни, црковни, новинарски и други 
делегации, и како човек на кого светот му е предизвик, патувањата беа тесно 
поврзани со запознавањето, истражувањето и афирмацијата на македонските 
православни цркви, друштва и други асоцијации ширум светот.

Инаку, Македонците во дијаспората имаат долга историја која датира од вто-
рата половина на XIX век и со различен интензитет трае сè до денес. Тоа било дик-
тирано од жестокоста на искушенијата низ кои минувал македонскиот народ во 
борбата за својот опстанок на просторот на кој постоела и се развивала државата 
на големиот македонски цар Александар Македонски. Распаѓањето на Отоман-
ското Царство и формирањето на балканските држави, пак, биле повод и причина 
за приграбување и освојување на територијата на Македонија и за нивно асими-
лирање како народ, во рамките на бугарската, српската, елинската и албанската 
држава, под насилничкиот патрон на Големите сили и нивните глобални интереси 
за доминација на Балканот.

Историската неправда, а со тоа и иселеничката голгота, особено од беломор-
скиот дел на Македонија е голем предизвик да се фрли светлина на страдањата 
и борбата на македонскиот народ за одбрана на нивниот национален идентитет, 
верата, културата, традициите и обичаите, кои извираат од неговите библиски ко-
рени. Тој историски факт може да се најде и најсилно да се почувствува кај Маке-
донците во дијаспората, кои како припадници на една од најстарите цивилизации 
во Европа,  во битката за одбрана на националната кауза, морале да минат низ 
големи искушенија и страдања и да се потврдат како успешни градители на но-
виот свет.

Со создавањето на македонска држава во 1944 година, по Втората светска војна, 
и со прогласувањето на нејзината самостојност и независност во 1991 година, сос-
тојбата во дијаспората рапидно се измени. Круната на тој историски вознес беше 
обновата на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна 
црква, чија улога на обединувачки фактор на Македонците дојде до израз и во ет-
ничка Македонија и кај Македонците во дијаспората, кои само тие и античките Ма-
кедонци се нарекуваат со тоа име. Затоа, во оваа публикација меѓу другото, напра-
вивме обид да се осветли дел од иселеничката одисеја на Македонците во светот.

Патувањата кои обично се одвиваат по копно или вода, а најмногу во воздух 
во различни земји во светот ги започнавме токму од Македонија. И покрај тоа што  
во изминатите  педесетина години нашите родители живееја во Торонто, Канада, 
сепак, за нас Македонија била почетна и завршна станица на патувањата. Сите 
патувања по светот имале своја цел, а од нив се понесени безброј видувања, спо-
мени, куп впечатоци, многу материјали, љубов... Сепак, враќањата во Македонија 
биле највпечатливи, највозбудливи и исполнети со една неопислива љубов кон 
својата родна земја, која човек и каде да оди, љубовта кон родната грутка, кон 
родната татковина во себе ја носи, таа љубов е голема и тешко може да се опише. 
Затоа, во книгата поместуваме материјал за видни Македонци во светот. 
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ХРИСТО АНДОНОВСКИ 
АФИРМАТОР НА ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА

За голготата и егзодусот на Македонците од егејскиот дел на Македонија се 
напишани многу новинарски страници и книги, испеани се многу песни и тажни 
и среќни, одржани се голем број конгреси, симпозиуми и средби. Но, ретко кога 
човек може да прочита изворни текстови како што се на Христо Андоновски. Не-
говите новинарски, публицистички и научни текстови имаат големо значење, би-
дејќи Христо е директен учесник во настаните и тоа не како обичен набљудувач, 
туку како човек  кој поминал низ пеколот на голготите. Тој врз своите плеќи го из-
носил товарот на опстојот на македонскиот народ во Беломорска Македонија, ги 
видел ужасите на смртта, немоќта да се помогне на својот народ  и една човечка 
трагедија која се одвивала пред неговите очи. 

Христо Андоновски, почитуваниот учител во новинарството на авторот на овие ре-
дови  во списанието „Македонија“, орган на Матицата на иселениците од Македонија, 
има значајно место во целокупното живеење на Македонците  во  цела Македонија. 
Тој бил деец на македонското национално ослободително движење во Егејот,

Христо Андоновски е роден на 15 септември 1917 година во селото Цакони, (Хри-
са), Мегленско, во егејскиот дел од Македонија. Основното училиште го завршил во 
родното село на мајчин јазик, додека гимназија завршил на грчки јазик во Воден. Во 
1940 година Христо Андоновски дипломирал на Педагошката академија во Солун, 
а потоа работел како наставник во мегленските села и во градот С’ботско (Аридеја).

Инаку, селото Цакони (Хриса) било чисто македонска населба со околу илјада 
жители. Во него, покрај Христо Андоновски се родени Димитар Димитров (1936), 
македонски поет, есеист, критичар, преведувач од турски, научен работник, пи-
сател за деца и Марија Воденска, македонска писателка. Градот  Меглен, во чија 
област припаѓа родното место на Христо Андоновски, Цакони, е етногеографска 
област, општина и котлина на север на Егејска Македонија, денес во составот на 
Грција, која на север се граничи со  Македонија.

Во биографските податоци за Христо Андоновски е забележано дека во текот 
на Втората светска војна, неколку месеци по окупацијата на Грција, тој влегува во 
Движењето на отпорот во Грција. Во есента 1941 година, тој ја организирал мла-
дината во село Долно Пожарско, а потоа бил поставен за одговорен по Агитпроп 
во Реонската организација на Комунистичката партија на Грција (КПГ) во С’ботско 
и одговорен во Реонскиот комитет на Национално ослободителниот фронт (ЕАМ) 
за Јужен Меглен, со седиште во село Драгоманци (Апсалос).

Во летото 1944 година Христо Андовски бил назначен за организациски секре-
тар, а потоа и за политички секретар на Градскиот комитет на КПГ за Воден (Еде-
са). Наскоро бил примен и кооптиран за член на поширокиот состав на Окружни-
от комитет на КПГ за Воденскиот округ. На оваа позиција останува од декември 
1944, па сè до 26 февруари 1945 година кога поради несогласување со  дискри-
минаторската и крајно негаторска политика на КПГ по македонското национално 
прашање, преминал во НР Македонија во тогашна ФНРЈ.

Меѓутоа, по започнувањето на Граѓанската војна во Грција (1946 - 1949), како 
голем патриот и искусен македонски револуционер, Андоновски се вратил во род-
ниот крај. Во периодот од јануари 1947 до декември 1948 година, тој зел  активно 
учество во Граѓанската војна во Грција. Андоновски бил одговорен за печатот при 
Агитпроп на Главниот одбор на НОВ за Егејска Македонија.
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Заедно со Павле Раковски, Паскал Паскалевски, Фоти Илковски и други, Ан-
доновски учествувал во уредувањето на весникот „Непокорен“ кој служел како 
буквар (читанка), но и како национално идеолошко политичко оружје на Маке-
донците во неговата борба за слобода. Но, поради новиот судир со КПГ по маке-
донското национално прашање, повторно се вратил во НР Македонија.

Најпрвин дошол во Љубојно, во Преспа, каде останал неколку дена, а потоа 
заминал за Битола и оттаму за Скопје. По доаѓањето во Македонија, Андоновски 
се вработил како уредник на емисиите на Радио Скопје за нашите сонародници 
во егејскиот и пиринскиот дел на Македонија, а од 1951 до 1954 година бил главен 
уредник на весникот „Глас на Егејците“. Во текот на 1954/55 година бил дописник 
на „Нова Македонија“ од Софија, а потоа во истиот весник 15 години бил уредник 
на страницата „Нашите во светот“.

 Неброени пати тој ја повторуваше тажната вистина дека Граѓанската војна во 
Грција од 1946 до 1949 година претставувала голгота за македонското население 
од егејскиот дел на Македонија. Таа била една од најдраматичните и најсурови-
те војни со огромни последици и неизлечиви трауми за македонското населе-
ние, особено за најмладите, за недопрените цветови - децата. Граѓанската војна 
била најкобна за напатениот и измачен Македонец од Егејска Македонија, кој во 
неа влегол организирано и свесно, со надеж дека низ оружена борба, заедно со 
про-гресивните сили на грчкиот народ, а против грчката реакција и странскиот 
фактор, ќе извојува национална слобода.

Меѓутоа, наместо слобода на македонскиот народ, војната донела погроми и 
оставила трајни траги врз тешката судбина на Македонецот над кого се вршеле 
различни репресалии и невидени притисоци.  Поради таквата режимска тортура 
огромен број луѓе биле принудени да ги напуштат своите родни места. Меѓу нив 
биле и повеќе од 28.000 деца на возраст од 2 до 15 години кои засекогаш биле 
откорнати од својата родна земја во 1948 и 1949 година. Тие биле  прогонети од 
прадедовските домови во егејскиот дел на Македонија и биле раселени во разни 
земји по светот, каде што им бил обезбеден мирен живот,  но тешките лузни и 
трауми останале засекогаш во нив.

Во разговорите, Христо Андоновски често со љубов и носталгично се навраќал 
на содржините на весникот „Глас на Егејците“, каде, според него, во период од 
повеќе години го испекол новинарскиот занает.

Инаку, весникот „Глас на Егејците“ почнал да излегува во Скопје, на 1 септем-
ври 1950 година, како орган на Здружението, односно Главниот одбор на Здруже-
нието на бегалците од Егејска Македонија. За период повеќе од три години, колку 
што излегувал весникот „Глас на Егејците“, се отпечатени четириесет и еден број. 
Главен и одговорен уредник на почетокот бил Тодор Си-мовски, потоа Михаило 
Керамитчиев и Христо Андоновски, а бројот на сора-ботниците од Републиката 
и надвор од неа  навистина бил импозантен.  Подолг период Христо Андоновски 
бил главен и одговорен уредник. 

Овој весник бил од големо значење за Македонците од егејскиот дел на Ма-
кедонија, особено за децата прогонети од дедовскиот праг. Новинарската актив-
ност  на Христо Андоновски во весникот „Глас на Егејците“ придонела тој да биде 
еден од прозорците кон светот и сакан гостин во домовите на Македонците од 
егејскиот дел на Македонија, кои живееја во Народна Република Македонија, во 
многу краишта на ФНР Југославија и во други земји.
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Во уводникот на првиот број на „Глас на Егејците“ од 1 септември 1950 година, 
меѓу другото, се вели дека, одамна се чувствувала потребата за издавање ваков 
весник за бегалците од Егејска Македонија кои живеат во ФНР Југославија. Таа 
потреба, како што се вели, произлегувала   оттаму што весникот требало да стане 
организатор и раководител на емигрантите; да ги запознае и да ги   запознае и 
насочува за проблемите на бегалците од Егејска Македонија. Сè на сè,  весникот 
„Глас на Егејците“, остана да биде неизбришлив документ за голготата, страдал-
ниците, судбините, и човековата безгранична хуманост.

Христо Андоновски најдолг период од неговиот работен век поминал во Мати-
цата на иселениците од Македонија, како главен и одговорен уредник на списа-
нието „Македонија“. И авторот на овие редови мина години како новинар, преве-
дувач на англиски јазик и уредник.

Инаку, илустрираната ревија за иселениците од Македонија, списанието „Ма-
кедонија”, е орган на Матицата на иселениците од Македонија. Првиот број бил 
отпечатен во 1953 година, со цел да биде информативно гласило за Македонците 
- иселеници од сите делови на Македонија кои живеат и работат во прекуокеан-
ските земји, во Европска Унија и во други земји ширум светот.

Развојниот пат на списанието „Македонија” се совпаѓа со развојот на Републи-
ка Македонија на општествен, национален, политички и културен план. Во перио-
дот од 48 години (од 1953 до 2001 година) се отпечатени 595 броја. Потоа, наста-
пува период на застој од 6 години, кога не се печати списанието „Македонија”, и, 
конечно во јуни 2007 година повторно започнува да излегува од бројот 596, како 
гласило за македонските иселеници ширум светот, и како орган на Матицата на 
иселениците од Македонија. 

Илустрираното списание „Македонија” излегувало како месечник, во почето-
кот само на македонски јазик, а подоцна со одреден број текстови на англиски 
јазик во рубриката „Од месец до месец”, за потоа да прерасне во гласило на ма-
кедонски и на англиски јазик. Во зависност од приликите и состојбите  во исе-
леништвото, списанието се печатело во тираж од 3.000 до 10.000 примероци, а 
се дистрибуирало до иселениците, како и до македонските православни цркви и 
црковни општини, до македонските друштва и асоцијации, како и до дипломат-
ските и други претставништва. Тоа било значајно и претставувало афирматор на 
сите вредности на Република Македонија и информатор на иселениците. Затоа, 
со право се вели дека списанието „Македонија” претставувало мост на зближу-
вање меѓу иселениците од етничка Македонија..  

Исто така, Христо Андоновски е автор на голем број статии објавени во спи-
санијата „Гласник“ на ИНИ, „Културен живот“, „Македонска ревија“, „Македонско 
време“, „Разгледи“, „Современост“ и др. 

Тој е автор на публицистички трудови меѓу кои се: „Егејска Македонија“ (1951), 
„Мегленската област во НОБ“ (1961), „Македонците под Грција во борбата против 
фашизмот“ (1968), „Драмско востание“ (1969), „Дипломатската антимакедонска 
игра“(1970), „Вистината за Егејска Македонија“ (1970), „Револуционерот Лазо Тр-
повски“ (1975), „Странците за Македонија и Македонците“ (1978) и „Јужна Маке-
донија од античките до денешните Македонци“ (1995). Тој е добитник на медал за 
заслуги за афирмација на својата татковина „Свети апостол Павле“.

Христо Андоновски почина на 1 јули 2007 година во Скопје, но на негови-
те следбеници и на идните македонски генерации остави аманет да ја сакаме, 
 чуваме и браниме етничка Македонија за таа да биде вечна.
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Д-Р ВИОЛЕТА АЧКОСКА 
ПОЗНАВАЧ НА МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА

Професор д-р Виолета Ачкоска е еден од бранителите на вистината за маке-
донскиот народ и Република Македониjа. Таа е универзитетски професор и одли-
чен познавач на современата, пред сè, на македонската и балканската историја. 
Во ова време кога Македонија се наоѓа повторно пред историски предизвик за 
опстој на сопствената државност, а преку тоа и за идентитетскиот и националниот 
опстој на македонскиот народ, Ачкоска со неколкумина интелектуалци го форми-
раа „Граѓанското движење за одбрана на Македонија“.

Таа смета дека на нас  Македонците ни се прави духовен холокауст; дека па-
зарење со нашето име, со нашата нација нема да има. Ачкоска е еден од оние 
македонски интелектуалци кои 25 години се борат да не се прекрсти нашата др-
жава. Таа вели дека нема референдум за името и дека нашето име е Република 
Македонија и тоа не е ниту за референдум, ниту за преговори.

Таа смета дека оваа психолошка војна, како што ја нарече таа, што во моментот 
се води е со цел Македонците да бидат ставени на колена, да бидат слаби со цел 
разнебитување на македонската држава. Затоа, ние Македонците мора да си ја 
одбраниме нашата држава - Република Македонија и да се бориме за македон-
скиот народ во етничка Македонија и насекаде по светот.

Виолета Ачкоска e редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје на 
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, доктор на историски науки, раководител 
на постдипломските студии на Институтот за историја со архивистика.

Таа е родена во Охрид на 4 септември 1954 година, во градот на свети Климент 
и свети Наум Охридски, во „балканскиот Ерусалим“. Во Охрид го доби своето ос-
новно и средно образоване, кога и í се роди силната љубов кон Македонија.

Во 1977 година дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје, група Ис-
торија. На истиот факултет магистрирала во 1988, а докторирала во 1993 година 
со тезата „Аграрот и селото во Македонија 1945-1955 година“. Била стручен сора-
ботник во Марксистичкиот центар „Мито Хаџи Василев“ (1978–1988), виш научен 
соработник во Институтот за национална историја во Скопје (до 1998), доцент, 
вонреден и редовен професор на Филозофскиот факултет (од 1999) со специјал-
ност Најнова историја на македонскиот народ, Методика на наставата по историја 
и Методологија на историската наука.

Како автор и коавтор објавила повеќе од 15 книги - монографски и други исто-
риографски трудови, потоа, 17 учебници и учебни помагала, повеќе од 80 научни 
статии и поголем број други стручни прилози, како што се: текстови за докумен-
тарни филмови, прикази, презентации, фељтони, интервјуа, написи во печатот, 
промотивни слова; исто така, таа водела неколку домашни и учествувала во не-
колку странски и домашни проекти и други активности..

Интересно е дека како историчар никогаш не ги прифаќала датумите, бидејќи 
датумот за неа е само еден симбол, една попатна станица на која треба да запре-
ме и да се потсетиме, да одбележиме дека нешто сме направиле во претходниот 
период. Меѓу другото таа вели дека никогаш не можам да кажам дека на 8 Сеп-
тември сме ја создале државата. Македонската држава со сите атрибути и со тој 
ограничен суверенитет кој го имаше во авнојска Југославија, таа е создадена  на 
Првото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 година. Тогаш е прогласена Демо-
кратска Федерална Македонија, првата современа македонска држава.
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 Според професор д-р Виолета Ачкоска секој чекор напред постојано ни е поп-
речуван, од надворешни или внатрешни сили. Особено клучна фаза е „виткањето 
на ΄рбетот“, односно промената на името, по што ќе следи промена на иденти-
тетот, па на историјата, јазикот и на крајот без сето тоа, Македонците ќе немаат 
историски легитимитет  и право на државотворност над територијата на која жи-
веат. Тогаш државата нема да им припаѓа на Македонците, бидејќи тие ќе немаат 
корени: име, историја, јазик, па тогаш ние можеме да бидеме безимени, раселени 
лица од нечија друга историја и легитимитет.

Затоа, Ачкоска стапила во Граѓанското движење за одбрана на Македонија 
како историчар кој ја проучува современата македонска историја. Меѓу другото, 
таа вели дека Македонија е соочена со фактите дека цели 25 години се наоѓаме 
во еден замаен круг. Многу е поважна нашата мисија - дека во овие моменти Ре-
публика Македонија треба да преживее поради нашите потомци и дека граѓаните 
правилно ќе го сфатат овој тежок и пресуден историски момент. 

Долго е историското паметење на македонските делби, предавства и себеу-
ништување чие семе секогаш било сеено од надворешни пропаганди или надво-
решни сили кои за евтини пари купувале „јаничари“ што ќе им служат ним, а не на 
сопствениот народ. Исто така, кај нас се мошне куси годините на надминување на 
догматизираната свест, градењето на толеранцијата и почиту-вањето на ставот 
на другиот, ако сакате, во крајна линија градењето на демократската свест и на 
демократските институции. Она кое секогаш го повторувам е дека на светот има 
две раси и две  идеологии – луѓе и нелуѓе и дека најважно е да научиме да го по-
читуваме човекот.

Исто така, според неа, Македонија секогаш била губитник кога работите се ре-
шавале од други, на зелена маса, а денес Македонците се жртва на деструкцијата 
на една врхушка на луѓе која систематски одработува за интересите на соседите 
и им дава аргументи за тоа дека Македонија не треба да опстои како држава и 
создава клима за „конечно“ решение на македонското прашање.

Според неа, составен дел на оваа пропаганда е и говорот на омраза, кој е дел 
од специјалната војна која со години се води во Република Македонија и која е 
насочена кон разбивање на националното единство и македонската компактност, 
барем во однос на главните потреби на државата: нејзината целост, безбедност, 
мир и просперитет. Секое рушење на легално избраното мнозинство со вонинсти-
туционални  акции од страна  на парламентарното малцинство реално може да 
доведе до целосна дестабилизација на државата. 

Инаку, научниот интерес и досегашните објавени трудови на професор Виоле-
та Ачкоска може условно да се подели на неколку научни области и тоа: Историја 
на Македонија и македонскиот народ, при што поголемиот број на трудови се од-
несуваат на социјалната историја, потоа на политичката историја (меѓуетничките 
односи и репресијата во комунизмот), историјата на образованието и културната 
историја; Методологијата на историската наука и историјата на науката и Мето-
диката на наставата по историја.

Во рамките на своите научни постигања, отворила некои табу-теми во маке-
донската историографија, како што се: колективизацијата на македонското село, 
задолжителниот откуп, ревизијата на доделувањето земја на некогашните коло-
нисти, одделни аспекти на проблемот на репресијата во комунизмот итн..

Во нејзините пошироки ангажмани како експерт, професор и интелектуалец 
била член на комисии во рамките на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, член 
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на одбори за доделување државни награди и општествени признанија, член на 
неколку редакции на научни списанија од областа на историската наука, водела 
повеќе комисии од областа на наставата по историја во рамките на Министер-
ството за образование и наука на Македонија и Бирото за развој на образование-
то, член на Управниот одбор на Институтот за фолклор, член на научниот тим за 
реализација на проектот „Музеј на македонската борба“ и друго.

Професор Виолета Ачкоска е секогаш отворена за соработка со студентите 
укажувајќи им стручна и педагошка поткрепа во совладувањето на наставните 
предмети. Особен сегмент од нејзината работа е ангажманот во рамките на по-
стдипломските студии на Институтот за историја, при што била ментор на повеќе 
докторанти и магистранти и член на комисии за одбрана на магистерски и док-
торски тези.

Таа е интелектуалец често присутен во македонските медиуми околу совреме-
ните настани поврзани со историските процеси и околу контроверзни историски 
прашања. Во таа насока професор д-р Виолета Ачкоска има изјавено:

„Македонскиот народ како и сите балкански народи има долга етногенеза во 
која учествувале различни етнички елементи, од антиката до денес, нема дискон-
тинуитет.  Античките Македонци се мешале со новодојдените народи и племиња, 
со оглед на фактот дека Балканот е особено миграциско подрачје низ историјата. 
И денешните ДНК анализи направени од врвни институции го потврдуваат тој 
факт. Сепак, несреќа за македонскиот народ е тоа што тој се наоѓа во средината 
на Балканот, заокружен со народи до кои поблиску и побрзо допреле директните 
контакти од надвор (од Европа и Русија). 

Така, Грција, Србија, Бугарија, Албанија, односно народите на македонското 
опкружување добија држави признати од големите сили. Во рамките на при-
фаќањето на европскиот национализам и во процесот на зацврстувањето на 
нивните нации, овие мали држави (Грција, Србија и Бугарија) истакнаа политич-
ки програми насочени кон територијално освојување на Македонија (како не-
ослободен дел од Османлиското Царство). Така се раѓаат фикциите за „Мегало 
Грција“, „Велика Србија“ и „Санстефанска Бугарија“. Црковните, просветните и 
на крај оружените пропаганди на овие држави во Македонија, покрај сурови-
от османлиски феудален режим во кој македонскиот народ беше доведен на 
положба на раја, во голем степен го уништија малобројното интелектуално 
јадро, образувано во  бугарски, српски или грчки школи. Во овие рамки можеби 
најпогубно беше укинувањето на Охридската архиепископија и појавата на Ег-
зархијата која го замени грцизмот, но која создаваше бугарска свест кај маке-
донскиот народ или кај најголемиот дел  остануваше локалната свест. Сепак, по-
ставувањето на политичката цел - автономија за Македонија, ги плашеше сите 
соседи, особено бугарските владини кругови, бидејќи политичката автономија 
водеше кон своја држава, а државата отвора широк процес на изградување на 
нацијата и посебната национална свест. Тој пат го поминале и балканските и 
други држави. Но, и покрај сите туѓи именувања посебноста на македонскиот 
народ никогаш не можела да се доведе во прашање. Македонскиот народ не-
мал своја црква, немал образование на свој јазик, институции, држава итн., но 
тој имал песни, музика, вез, копаничарство, една уникатна народна култура која 
со автентичноста го одделувала од другите народи на Балканот. И имал своја 
поробена и опеана земја Македонија“.
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Д-Р СТЕФАН ВЛАХОВ МИЦОВ 
БРАНИТЕЛ НА ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА

Стефан Влахов Мицов е универзитетски професор, историчар, писател, пуб-
лицист и бранител на Македонците во етничка Македонија и насекаде по светот. 
Тој е автор на богат научно-истражувачки опус. Негови најзначајни дела се: „Фи-
лозофскиот клуч за македонскиот идентитет“, ,„Држава – како се гради и брани“, 
„Балканска психологија – државници и марионети“, „Творечки дострели во маке-
донски дух“, „Филозофија на балканскиот пекол“ и најновото негово дело „Маке-
донска национална програма“.

Стефан Влахов Мицов е историчар и авторот кој пишува за македонската ис-
торија и за вредностите создавани низ вековите. Тој е вљубеник во Македонија и 
ги брани интересите и правата на Македонците насекаде по светот, особено на 
Македонците во пиринскиот дел на Македонија. Тоа го прави со пишувањето на 
колумни и други текстови од историјата на македонскиот народ во македонското 
гласило „Народна волја“, весник кој се печати во Благоевград (Горна Џумаја), во 
пиринскиот дел на Македонија..

Инаку „Народна волја“ е македонски весник за теорија, историја, култура и 
уметност. Тој е единствениот македонски весник во пиринскиот дел на Македо-
нија, и воопшто, во Бугарија. Весникот „Народна волја“ излегува еднаш месечно и 
се печати двојазично, на македонски и на бугарски јазик.

Првиот број на „Народна волја“ излегол на 1 октомври 1980 година во Сиднеј, 
Австралија. Како негови основачи се јавуваат повеќемина македонски емигранти, 
претежно од пиринскиот дел на Македонија. Името „Народна волја“ е земено во 
спомен на истоимениот весник, издаван во почетокот на XX век од Јане Сандан-
ски и неговите приврзаници - санданистите.

За прв главен уредник на новата „Народна волја“ беше избран Александар 
Христов (1929 - 2005). Поради неговото враќање во Лондон, заедно со него се 
преселува и седиштето на редакцијата, па долги години потоа весникот излегува 
во Англија.

Во 1989 година во Република Бугарија паѓа тоталитарниот режим на кому-
нистичкиот диктатор Тодор Живков, со што се создадени неопходните услови 
за понатамошна демократизација на бугарското општество. Кај пиринските Ма-
кедонци се раѓа надеж за подобрување на нивната положба, и така се донесува 
решение весникот да се пресели во родниот крај на неговите основачи. Во април 
1992 година, во Благоевград излезе првиот број во новото седиште, сега и со но-
вата редакција, чиј главен уредник е Георги Христов, брат на Александар Христов. 
Оттогаш весникот излегува непрекинато до ден-денес.

Инаку, на подрачјето на Пиринска Македонија е кренато Кресненското (Ма-
кедонското) востание против османлиската власт во 1878/79 година со центар 
во Кресна, кое имало силен македонски национален карактер и цел да создаде 
независна автономна македонска држава. Кон крајот на XIX век на територијата 
на Пирин Планина со својата чета царувал големиот македонски револуционер 
и великан Јане Сандански, кој бил близок соработник на Гоце Делчев и најголем 
борец против врховизмот. Тој бил познат под прекарот „Пирински цар“ кој ќе го 
изврши познатото грабнување на протестантската мисионерка Мис Стоун. 
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По Втората светска војна во времето на владеењето на Георги Димитров, Ма-
кедонците од Пиринска Македонија ќе добијат целосна културна автономија која 
требала преку законска рамка да прерасне во територијална автономија и Пи-
ринска Македонија да се обедини кон тогашната НР Македонија како кон матич-
на држава во рамките на Балканската федерација.

Историчарот Стефан Влахов Мицов е роден на 6 февруари 1956 година во Га-
брово, Бугарија. Неговата мајка е од македонско потекло, a мајката на неговиот 
татко била од куманско потекло (номадски племиња од турско потекло).  Семеј-
ното воспитување, но и фактот дека е од мешан брак го натерало да посака да ги 
осознае деталите во врска со својот идентитет и затоа себеси се смета за особено 
чувствителен по прашањето на националните малцинства на Балканот. 

Инаку, Габрово родното место на Мицов е град во централна Бугарија сместен 
на северните падини на шипченскиот дел на Старата Планина, краj реката Јатра. 
Градот е административен центар на Општина Габрово. При археолошките ис-
копувања (1985 и 1989 година) била проучена повеќеслојната некропола во цен-
тарот на Габрово, која датира од периодот на ХІІІ-ХІХ век и остатоците од црквата 
„Света Петка“. 

Со тоа било потврдено минатото на населбата на габровска земjа од време-
то на Втората бугарска држава. Исто така, интересно е да се потенцира дека во 
Историскиот музеj на Габрово сe наоѓа првата бугарска банкнота со сериски број 
000001 од 1881 година, една од трите златни монети на Филип Македонски од ІІІ 
век  пред новата ера.

Габрово е познат и по тоа што наjстарото друштво на Црвениот крст на Балка-
нот е основано на 1 ноември 1883 година токму во овој град. Тука е и Палатата на 
хуморот и сатирата - културен институт, центар, музеj и галериja за популaризи-
рање на светската хумористичка уметност

Стефан Влахов Мицов во родното место Габрово учел математичка гимназија, 
а на Софискиот универзитет „Свети Климент Охридски“ специјализирал историја 
(со потесна специјалност балканистика), филозофија и реторика, кои ги завршува 
со одличен успех.

Во текот на студиите  покрај ласкавите признанија кои ги добивал (бил заме-
ник-претседател на Клубот за техничко и научно творештво на факултетот, прет-
седател на научниот кружок по историја на Бугарија, во кој учествувал и  тогашни-
от претседател Георги Прванов. Историјата започнувала да го ограничува поради 
догматизмот  и манипулативноста на поднесената фактологија. 

Притоа, бугарската интерпретација на историјата која ја изучувал во текот на 
студиите ја смета за „сува статика потчинета на класно–партиските и национа-
листичките, односно идеолошките постулати“.

Во 1981 година, како докторант по социологија на политиката, ја одбира тема-
та „Врските и претставувањата на Бугарите во светот (до Преродбата)“. Проши-
рувањето на сознанијата во текот на изработката на докторатот го доведува во 
судир со политиката во средината во која живее. 

Од 1984 година е предавач на Филозофскиот факултет на Софискиот уни-
верзитет, како  доктор по филозофски науки. Потоа, во 1988 година оди на спе-
цијализација во тогашен Ленинград. Во последната деценија на минатиот век се 
обидува, како што вели самиот, да ја исполни со содржина некогашната квалифи-
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кација „безобразно информиран“. Затоа во тој период ги пишува трудовите „Кој го 
уби Христо Ботев“ и „Парадокси на социјално-политичкиот живот кај Бугарите“.  

Во есента 1998 година е поканет да учествува со свое предавање на 50-го-
дишниот јубилеј на Институтот за национална историја на Македонија во Скопје, 
каде настапил со предавање на тема:  „Проблемите на балканската историогра-
фија и политиката спрема Македонија“. 

Неговиот публицистички опус е доста широк. Има објавено книги во различни 
области: литературна критика, филозофија на историјата, социјална психологија, 
и политикологија, објавени на македонски, германски,  руски,  полски,  фински,  
турски,  арапски и италијански јазик. 

Стефан Мицов има објавено повеќе од 1200 статии во печатени и електронски 
медиуми, а  автор е и на девет книги. Во Македонија се објавени неговите книги: 
„Филозофскиот клуч за македонскиот идентитет“, „Неомеѓени мисли“ и „Маке-
донска национална програма“. 

Во 2006 година има учествувано на Меѓународиот семинар за македонски ја-
зик, литература и култура со научен труд на тема „Историски интерпретации и 
манипулации врз творештвото на Вапцаров“.

Во публикацијата на МАНУ издадена по повод стогодишнината од Илинден-
ското востание тој има свој труд под наслов „Илинденската епопеja и филозоф-
скиoт клуч за македонскиот идентитет“

Од 1990 до 1998 година е заменик-претседател на Сојузот на слободните 
писатели на Бугарија. Од 1998 година е претседател на Сојузот на слободните 
писатели на Бугарија. Потоа бил директор на Македонскиот културен центар во 
Софија. Секретар е на Друштвото за бугарско-македонско пријателство.

Од 2007 година до денес на универзитетот ФОН во Скопје држи редовни пре-
давања за животот и делото на Крсте Петков Мисирков. Истата година е прогла-
сен и за почесен член на Друштвото на писателите на Македонија.

Наградата „Ѕвезден македониум“ која се доделува на меѓународна поетска 
манифестација „Мирче Нешовски низ ѕвезденото небо“, која се одржа во скоп-
ската населба Капиштец, во пресрет на 52. издание на Струшките вечери на по-
езијата, на 22 август 2013 година му беше доделена на Стефан Влахов Мицов за 
развој на македонската национална кауза и историја.

За одбележување е исто така што, Стефан Влахов Мицов беше почесен гостин 
на 44. Гоцева комитска вечер во организација на „Обединети Македонци“, што 
се одржа во мај 2016 година во Торонто, Канада. Гоцевата вечер се одржува по 
повод роденденот на големиот Македонец. Според зборовите на Мицов тоа било 
величествен настан, со стотици присутни, кога Македонците од етничка Македо-
нија го прославуваат 24 мај, Денот на сесловенските просветители, солунските 
браќа, свети Кирил и свети Методиј. 

Исто така, 2016 година за Стефан Влахов Мицов ќе остане во длабоко сеќа-
вање, бидејќи во ноември таа година, во издание на „Матица македонска“ од 
Скопје  излезе од печат неговата книга „Македонска национална програма“, во 
која пишува за македонската историја и за вредностите создавани низ вековите.

Делото е опстојна анализа на македонското битисување низ вековите и миле-
ниумите бидејќи авторот Стефан Влахов Мицов има голем талент и сознанија од 
историјата. Во неа се содржани националните програми на Балканот, како и тоа 
зошто ние Македонците немаме национална програма.
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Д-Р ТАНАС ВРАЖИНОВСКИ 
ИСТРАЖУВАЧ НА ИСЕЛЕНИШТВОТО

Д-р Танас Вражиновски е познат фолклорист, истражувач на македонскиот 
прозен фолклор, посебно на народните преданија и митологијата. Исто така, се 
занимава и со македонското иселеништво со посебна нагласка на Македонците 
кои потекнуваат од егејскиот дел на Македонија, а на кои Канада им е втората и 
вечна татковина.

Вражиновски е роден на 23 јули 1941 година во револуционерното село Смр-
деш, Костурско. По Граѓанската војна во Грција (1948) како дете бил однесен 
во Тулгеш (Романија), каде што го започнал основното образование, а потоа се 
преселил во Крошченко (Полска), каде што го завршил основното образование 
(1955). Средно образование завршил во Јарослав (Полска, 1961), а студирал сло-
венска филологија во Краков (Полска) и дипломирал на Филолошкиот факултет 
во Софија (1966). Потоа бил професор по руски јазик во Гимназијата во Сењава 
(Полска, 1966-1970).

Танас Вражиновски го напуштил родното место, но тоа не го напуштило него. 
Тој постојано го носи во срцето и живо се сеќава на детските денови, а особено 
за историскиот развој на селото Смрдеш. Тоа е  едно од поголемите патриотски 
македонски села во Костурско, кое дало бројни борци за слобода на Македонија. 
Смрдеш е планинско село и се наоѓа на педесетина  километри југозападно од 
Лерин и на околу четириесет километри северозападно од Костур, во подножјето 
на планината Корбец во областа Корешта. Тоа е сместено на само три километри 
од грчко-албанската граница. 

Инаку, селото Смрдеш за првпат е споменато во османски дефтер од 1530 го-
дина, под името Исмирдеш, кое тогаш броело 53 домаќинства. После 1900 година 
жителите на селото, заедно со жителите на соседното село Д’мбени играле водеч-
ка улога во тој дел на Македонија, во борбите за ослободување на македонскиот 
народ. Селото Смрдеш е познато како комитско село од кое потекнуваат бројни 
војводи, меѓу кои, Васил Чакаларов, Пандо Кљашев. Таму престојувале голем број 
познати борци со своите чети, меѓу кои и Борис Сарафов. Затоа, за одмазда кон 
македонското население во селото,  вечерта на 8 спроти 9 мај 1903 година, ре-
довна турска војска го нападнала селото. Притоа, биле убиени и ранети стотина 
жители, 300 куќи биле изгорени, заедно со двете училишта и дваесетина дуќани, 
а околу 1500 жители останале без покрив над главата. 

Инаку, Васил Чакаларов е едно од најголемите и најсветли имиња во македон-
ската историја од крајот на XIX и почетокот на XX век. Тој е еден од македонските 
револуционери и дејци кој најдолго го држел отворено македонското прашање 
во постилинденскиот период. 

Васил Чакаларов е човекот кој ја држеше најголемата слободна територија 
во Беломорска Македонија, и која беше под македонска управа сè до крајот на 
август 1903 година. Тој беше човекот кој многу добро знаеше дека вистинскиот 
непријател на Македонија не доаѓа од Цариград, туку од Атина, Софија и од Бел-
град. Најголем дел од својата борба Чакаларов ќе ја насочи токму против сосед-
ните пропаганди кои се водеа во Македонија.

Васил Чакаларов е роден во селото Смрдеш, Костурско, беломорскиот дел 
на Македонија во 1874 година. Чакаларов брзо се приклучил на македонското 
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 национално ослободително и револуционерно движење, станал член на Врхов-
ниот македонски комитет (ВМК) каде ги остварил првите контакти со видни ма-
кедонски дејци и револуционери помеѓу кои бил и Борис Сарафов со кого имал 
цврсто пријателство и соработка.

Во исто време Смрдеш  е познато како печалбарски крај. Така, по Првата свет-
ска војна многу жители се преселиле во Бугарија, Канада и Австралија, а најмногу 
во градот Медисон во Соединетите Американски Држави. Како израз на големата 
љубов кон родниот крај, во 1906 година во Медисон, Илиноис  доселениците од се-
лото Смрдеш,  го формирале благотворно-просветното друштво „Пандо Кљашев“.

Исто така, доселениците од Смрдеш имале голем придонес во изградбата на  
црквата „Света Тројца“ во Медисон, формирана во 1910 година. И покрај тоа што 
таа била крстена Бугарско-македонска православна црква, таа била изградена 
со средства на Македонци од егејскиот дел на Македонија и неколку Бугари. Во 
1919 година во црквата бил подметнат пожар и била многу оштетена. Но, по десет 
години храмот повторно бил обновен и реконструиран. Оваа црква е под рако-
водство на МПО и денес е активна.

Се чини дека селото Смрдеш најмногу настрадало  за време на Втората свет-
ска војна, во текот на Граѓанската војна во Грција, кога во 1951 година сите жители 
се иселиле насекаде по светот, го оставиле празно селото, во кое потоа грчките 
власти населиле православни Турци (Просвиги) како номадско племе.

Судбината на Танас Вражиновски била да се пресели од селото и да замине во 
Ромунија, па потоа во Полска, а потоа во 1970 година да се пресели во Република 
Македонија, во Скопје, каде и денес живее и работи. Својата кариера ја започнал 
токму во Скопје, каде што бил асистент, научен и виш научен соработник од 1970 
до 1990 година, во Институтот за фолклор во Скопје, а една година бил и заме-
ник-директор.

Докторирал на Филолошкиот факултет во Скопје на тема „Социјално-класните 
односи во македонските народни приказни“ (1981). Бил главен и одговорен уред-
ник на списанието „Македонски фолклор“ (1985-1988), вршел фолклористички 
теренски истражувања низ Република Македонија и сред македонското иселе-
ништво во Канада и САД. Работниот век до пензионирањето го завршил како на-
учен советник (1990), главен и одговорен уредник на списанието „Балканослави-
ка“ и директор (2001-2005) на Институтот за старословенска култура во Прилеп. 

Во неговата плодна научна кариера превел неколку книги од полски на ма-
кедонски јазик и обратно. За одбележување се неговите дела, меѓу кои: „Разло-
вечкото востание во современата усна прозна традиција на разловчани“, (1976) 
(со коавтор); „Македонски народни приказни за животни“, (197; „Македонските 
преданија за места“, (1979); „Илинденскиот прозен револуционерен фолклор“, 
(1981); „Социјално-класните односи во македонските народни приказни“, (1982); 
„Гоце Делчев во македонскиот фолклор“, (1985) (со коредактор); „Македонски 
народни волшебни приказни“, (1986); „Македонски народни преданија“, (1986); 
„Богови и попови“, (1987) (со коредактор); „Вампирите во македонските верувања 
и преданија“, (1988) (со коредактор); „Споредбена монографија на македонското 
село Јабланица и полското село Пјентки Грензки“, (1992) (со коавтор); „Македон-
ски историски преданија“, (1992); „Убавините на Македонија низ преданија и ле-
генди“, (1995); „За националниот карактер на Македонците“, (1997); „Актерство-
то на народниот раскажувач“, (2002); „Македонска народна митологија, кн. 1-5“, 
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(2002) (со соработници). Потоа е автор на делата: „50. години Институт за фолк-
лор“, „Библиографија на изданијата на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ 
како  и на магистерските и докторските дисертации на соработниците од 1950 до 
2000 година.

Од делата кои се однесуваат на македонското иселеништво во Канада и Сое-
динетите Американски Држави посебно место заслужуваат следните: „Народни 
приказни на Македонците иселеници во Канада“, (1990); „Македонски народни 
приказни од брегот на Преспанското Езеро раскажани од Славе Јанкуловски-Грп-
чевски“, (1990); „Македонското иселеништво во Канада“, (1991); „Македонско-ка-
надскиот комитет за човекови права во Торонто“, (1993); „Организационата струк-
тура на македонското иселеништво во Канада“, (1994); „Организацијата Обедине-
ти Македонци“, (1998); „Македонското иселеништво во САД - организационата 
структура“,(2000).

Инаку, негова најубава книга е монографијата „На пат за светото место“ што 
беше промовирана во мултимедијалниот културен центар „Матица ексклузив”, на 
16 јуни во 2016 година, а во издание на издавачката куќа „Силсонс“ од Скопје.

На страниците од ова најново дело познатиот научник, со јазикот на фактите 
пишува за историјата и трагичната судбина на селото Смрдеш, родното место на 
славните војводи Васил Чакаларов и Пандо Кљашев.

Како и бројните места населени со македонско население во Егејска Македо-
нија и ова село за време на Граѓанската војна во Грција ќе ја доживее трагичната 
судбина. Денес во селото е останата само селската црква која немо сведочи за 
злосторствата што ги доживеа македонскиот народ во безумната граѓанска војна.

Во делото „Македонското иселеништво во Канада“ (1992), кое е издание на 
„Матица македонска“, авторот Танас Вражиновски ги дава основните претпостав-
ки за проучување на македонското иселеништво во демократска и мултикултур-
на Канада. Тој ги истражува македонските селски социјално-културни братства во 
Канада, кои започнале да се формираат на почетокот на минатиот век, чии осно-
вачи биле претежно Македонци од Егејска Македонија. Како фолклорист, се раз-
бира, авторот посветил посебно внимание на македонската народна проза, како 
и на спомагателните друштва во Торонто. Притоа, посебно внимание посветил на 
друштвата „Ошчима“, „Желево“, „Буф“, „Баница“ и „Преспа“, како и на Организа-
цијата „Обединети Македонци“.

Во книгата „Македонското иселеништво во Соединетите Американски Држа-
ви“ авторот ги дава причините за иселувањето на Македонците во Соединетите 
Американски Држави, нивното етничко организирање, како и иселеничките спо-
магателни друштва во оваа земја. Поголемиот дел од книгата е посветен на вер-
ското организирање на македонските иселеници во Соединетите Американски 
Држави, преку Американско-канадската македонска православна епархија. Име-
но, дадени се опширни текстови за осумнаесет македонски православни цркви и 
еден манастир. Сите овие македонски православни цркви се под јурисдикција на 
Македонската православна црква - Охридска архиепископија.

Исто така, во книгата се поместени текстови за односот на МПО кон Македо-
нија како суверена и независна држава и кон македонското национално прашање. 
Притоа, дадени се информации и за „Македонскиот народен сојуз“ во Соединети-
те Американски Држави. 
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ПАСКАЛ ГИЛЕВСКИ 
ПИСАТЕЛ, ПРЕВЕДУВАЧ И ЛИКОВЕН УМЕТНИК 

Паскал Гилевски е поет, раскажувач, романсиер, есеист, критичар и преведу-
вач кој поминал низ егзодусот на децата бегалци по Граѓанската војна во Грција 
(1946 - 1949.) Школувањето го започнал во Унгарија, а во Скопје завршил сред-
но уметничко училиште и Филозофски факултет. . Бил директор на Народната и 
универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски“ во Скопје, претседател на 
Советот на Струшките вечери на поезијата, претседател на Сојузот на литератур-
ните преведувачи на Македонија и член на фондацијата „Браќа Џидрови“ на д-р 
Лефтер Манче од Отава, Канада. Бил член на Унгарската академија на науките и 
уметностите. Работи како уредник во издавачката куќа „Матица македонска“.

Тој е роден  на 1 јули 1939 година во селото Сетома, Костурско, во егејскиот 
дел на распарчена Македонија, село кое после 1928 година грчките власти, како 
„кумови“ му го ставиле името Кефалари. Така, Според Лозанскиот договор, во се-
лото било населено православно население (Просвиги) од Мала Азија, Источна 
Тракија и Понд, додека неколкуте муслимански семејства биле принудени да за-
минат од таму. Селото Сетома се наоѓа на 6 километри северно од градот Костур 
(Касторија) и Костурското Езеро во историско-географската област  Корешта во 
јужните делови на Нередска Планина и се наоѓа на надморска височина од шес-
тотини метри.

Селото било чисто македонско, и за првпат било споменато дека постои во до-
кументи од 1445 година под името Сатома, за подоцна да се споменува како  Са-
том и  Стоми. Името, најверојатно, потекнува од лично име, според Љубица Стан-
ковска, Сетом. Во османлиските даночни регистри од средината на XV век биле 
евидентирани 25 глави на домаќинства и двајца невенчани.

Околу 1834 година била изградена селската црква „Свети Наум“ посветена 
на просветителот свети Наум. Според локални преданија таа била посветена на 
свети Наум по иницијатива на седум семејства од Струга, кои се населиле во тоа 
време во Сетома. Тоа е втор случај во Егејска Македонија да има црква со името 
на свети Наум, а тоа е денешната црквата во селото Арменоро, Леринско.

Селото настрадало во текот на  Граѓанска војна во Грција и голем број   од не-
говите жители биле принудени да ги напуштат своите домови, и тие, главно, зами-
нале во Македонија или во социјалистичките земји од Источна Европа. 50 деца од 
селото биле протерани како деца бегалци.

Инаку, Граѓанската војна во Грција е еден од првите воени конфликти кои се 
случиле во периодот по завршувањето на Втората светска војна, кој траел од 
1946 до 1949 година. Победата над комунистите била благодарение на идното 
грчко членство во НАТО, како и големата поддршка што во тоа време и ја давала 
САД на Грција. Ова, всушност, претставува и започнување на  Студената војна од 
страна на Истокот и Западот, предводени од различните системи на владеење.

Граѓанската војна, главно, се водела помеѓу вооружените сили на грчката вла-
да поддржувана од  Соединетите Американски Држави и Велика Британија од 
една страна, и грчките комунисти и членовите на најголемата во тоа време анти-
нацистичка организација (ЕЛАС), поддржувана од самата Комунистичка партија 
на Грција.
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Првата фаза од граѓанската војна се одвивала помеѓу 1942 и 1944 година. 
Левите и десните ориентации на партиите се спротивставувале помеѓу себеси, 
кое доведувало и до братоубиствена војна. Втората фаза која започнала во 1944 
година, социјалистите кои контролирале голем дел од територијата на Грција, се 
спротивставиле на грчката влада која дотогаш била во бегство, надвор од Грција, 
поточно во Каиро. 

Во третата фаза која започнала и завршила во 1946 година, била избрана дес-
но ориентираната влада, под доста напрегнати услови, борејќи се против воору-
жените територии на комунистите. КПГ останала како легална сé до 1948 година, 
кога и била забранета од страна на Атина.

Поразот на комунистите во Граѓанската војна во Грција, поддржувани од Југо-
славија и Албанија, довело до пристапување на Грција во НАТО и зацврстување 
на влијанието на Соединетите Американски Држави во Егејско Море до самиот 
крај на Студената војна. 

Еден од тие страдалници и протерани Македонци од својот роден праг е и 
Паскал Гилевски. Така, тој по  Граѓанската војна во Грција, од 1948 до 1956 го-
дина живеел во Унгарија, а потоа се преселил во Скопје. Завршил прв степен на 
Академијата за ликовни уметности во Белград, како и Филозофски факултет во 
Скопје. Работел како ликовен рецензент во весниците „Нова Македонија“ и „Ве-
чер“. Од 1999 до 2002 година бил директор на Националната библиотека „Свети 
Климент Охридски“ - Скопје, а бил и претседател на Советот на Струшките вечери 
на поезијата. Некое време живеел во Париз, а престојувал и во Италија, Англија, 
Холандија, СССР, Чехословачка, Египет, Сирија и Јордан. 

Гилевски е член на Унгарската академија на науките и уметностите, Македон-
скиот ПЕН-центар и на Друштвото на писателите на Македонија (од 1970 година).

Тој активно се занимава со книжевно-преведувачка дејност. Притоа, тој има 
преведено шеесетина книги од унгарската, грчката и француската литература. 

Така, Гилевски има направено препев на поезијата на Шандор Петефи, Ендре 
Ади, Атила Јожеф, Ѓула Илјеш, Ласло Наѓ, Шандор Вереш, Ференц Фехер, Золтан 
Чука, Јожеф Пап, Карој Ач, Јоргос Сеферис, Одисеас Елитис, Јанис Рицос, Јанис 
Гуделис, Рита Буми Папа, Викторија Теодору, Виктор Иго, Пол Верлен, Жан де Ла-
фонтен, Морис Карем, Вилем Рогеман, Мирко Андриќ-Гуџулиќ, Љубиша Ѓидиќ, 
Антон Густав Матош, Владимир Назор, Тин Ујевиќ, Мирослав Крлежа итн. Освен 
тоа, Гилевски има преведено повеќе прозни дела, како: Никос Казанѕакис, „Але-
ксис Зорбас“ (1966) Виктор Иго, „Ѕвонарот на Богородичната црква во Париз“,Јо-
жеф Дарваш, „Пијан дожд“,Платон, „Гозба“ и „Федар“ итн.

Инаку, јунакот на Никос Казанѕакис, Алексис Зорба, или Јеоргиос Зорбас, како 
што му беше правото име, трансформиран преку вистинските уметнички квали-
тети на артистот Ентони Квин, беше еден од интернационалните и меѓу најслав-
ните личности на грчката пропагандна машинерија во XX век.

Веројатно, неговиот лик во романот на Казанѕакис, а тоа го направи Паскал Ги-
левски со своите високи литературни квалитети во преводот на македонски јазик 
на оваа значајна книга, особено во филмот „Зорба“, ќе остане вечен во сеќавања-
та на голем број читатели и вљубеници на филмот во светот.

Меѓутоа, дали „Гркот“ Зорба е вистински Грк? Прашање што многумина го по-
ставуваат и ги тера на сомнение и дилеми. Едни од тое се авторот на овие ре-
дови Славе Катин, а особено ликовниот уметник и научник Александар Џигеров, 
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 Македонец од Канада, кој има видувања и аргументи да посочи дека Зорба не бил 
Грк, туку Македонец. 

Во текот на работниот век, заедно со Ташко Ширилов, во текот на 1971/1972 
година, Паскал Гилевски бил основач и уредник на весникот „За македонцките 
работи“, а потоа и на ревијата „Огледало“. Според неговиот расказ „Глава“, снимен 
е краткометражен филм, во продукција на „Вардар Филм“.

Неговите песни и раскази се преведени на повеќе јазици, и тоа: српскохрват-
ски, унгарски, грчки, италијански, француски, турски, словенечки, полски, англис-
ки, украински јазик итн.

Гилевски учествувал во подготовката на повеќе книги со македонска литера-
тура, објавени во Унгарија, Грција и Франција, а бил уредник на повеќе антологии 
и збирки, како: На минатото време гранката златна, (Антологија на современата 
унгарска поезија, „Факел“, ДПМ, 1972) Антологија на новогрчката поезија („Ма-
кедонска книга“, 1977) Богови и херои (старогрчки митови и легенди, „Детска ра-
дост“, 1978)

Паскал Гилевски е автор на книгите: „Брегум – брегум“ (поезија, „Совреме-
ност“, 1972), „Толкување на уметноста“ (есеи, „Македонска книга“, 1977), „Бегство“ 
(поезија, „Култура“, 1983), „Глава“ (раскази, „Македонска книга“, 1984), „Знаме во 
пазувите“ (поезија, „Наша книга“, 1985), „Животот на песната“ (поезија во препев 
на унгарски јазик, „Форум“, Нови Сад, 1985), „Зоја“ (роман, „Македонска книга“, 
1986 и 1988), Стража (раскази, превод на српскохрватски јазик, „Багдала“, Кру-
шевац, 1987), „Небесна и земна љубов“ (роман, „Мисла“, 1988), „Бездомници“ 
(раскази, 1989), „Ангели на прогонството“ (роман, 1993), „Ќорсокак“ (роман, 1993), 
„Поетика на два брега“ (есеи, 1995), „Двајца црнци зборуваат македонски“ (лирска 
монодрама, 1996), „Скомраз“ (роман, 1997), „Расчекор“ (раскази, 1999), Избрани 
дела во пет тома (1999), „Меланхолија“ (поезија, 2000)., „Нежниот бунтовник“ (ро-
ман, 2012), „Посмртна венчавка“ (роман, 2014).

Новиот романот „Посмртна венчавка“ на Паскал Гилевски е издание на „Ма-
тица македонска“ од Скопје, а се појави на 15 јануари 2014 година. Во ова дело е 
пресликана семејната драма на авторот, доживеана по погромот на Граѓанската 
војна во Грција. Ова дело е трогателна приказна за необичната судбина на двајца 
бегалци од родниот крај, маж и жена, кои минуваат низ пеколот на егејската епо-
пеја, чувствувајќи ги врз своја кожа ужасите на војната. Нивната семејна драма 
ќе кулминира откако ќе почине сопругот, со што ќе се отвори уште еден јаз, уште 
една драма во драмата. 

За своето творештво, Паскал Гилевски е добитник на повеќе награди, како што 
се: „Григор Прличев“ (1978), „11 Октомври“ (1987), „Стале Попов“ (1987), „Кирил 
Пејчиновиќ“, Наградата на војводинските писатели „Корнел Сентелеки“ (1979), 
Одликување на унгарската влада - „За социјалистичката култура“ (1984), Одлику-
вање на француската влада, „Витез на уметноста и литературата“ и „Златно перо“ 
(1975). како и на повеќе награди за расказ на конкурсите на весниците „Нова Ма-
кедонија“ и „Трудбеник“. Исто така, тој е добитиник на наградата за сликарство 
„Лазар Личеноски“ (1985). 

Инаку, на свечената академија што се одржа на 24 октомври 2011 година, кога 
се заокружи тогашното петто одбележување на 23 Октомври - Денот на македон-
ската револуционерна борба, државната награда „23 Октомври“ им беше доде-
лена на д-р Томе Неновски, писателот Паскал Гилевски и на ликовниот уметник 
Коле Манев. 
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ДАЛИ „ГРКОТ“ ЗОРБА БЕШЕ ВИСТИНСКИ ГРК?

Прашање што многумина го поставуваат и ги тера на сомнение и дилеми. Алек 
(Алекс - Александар) Џигеров, Македонец од Канада, кому Македонија му е суд-
бина и преокупација, има видување и аргументи дека Зорба не бил Грк, туку Ма-
кедонец. Според неговиот текст со наслов „Македонска чорба”, што е напишан на 
англиски јазик и содржи 24 страници, читателот може да се запознае со интерес-
ни претпоставки, тврдења, дилеми, прашања и одговори.

Јунакот на Никос Казанѕакис, Алексис Зорба, или Јеоргиос Зорбас, како што 
му беше правото име, трансформиран преку вистинските уметнички квалитети 
на артистот Ентони Квин, беше еден од интернационалните и меѓу најславните 
личности на грчката пропагандна машинерија во XX век.

 Веројатно, неговиот лик во романот на Казанѕакис, а тоа го направи Паскал 
Гилевски со своите високи литературни квалитети во преводот на македонски ја-
зик на оваа значајна книга,  особено во филмот „Зорба”, ќе остане вечен во сеќа-
вањата на голем број читатели и вљубеници на филмот во светот.

Меѓутоа, дали „Гркот” Зорба е вистински Грк? Прашање што многумина го 
поставуваат и ги тера на сомнение и дилеми. Овој пат ќе се обидеме да дадеме 
скромен придонес во осветлувањето на ликот на Зорба преку упорноста на Алек-
сандар Џигеров, Македонец од Канада, кој има видувања и аргументи да посочи 
дека Зорба не бил Грк, туку Македонец.

Алек Џигеров беше уметник од Канада, кој живее и слика во провинцијата 
Нова Скошија, а чии слики ги красат ѕидовите на голем број значајни установи 
и приватни домови ширум Канада. Тој има македонско потекло од Беломорска 
Македонија; по татко од селото Ошчима, а по мајка од селото Желево, Леринско. 
Џигеров беше интелектуалец од висок ранг, човек со ораторски способности и 
со познавање  и истражување на историските, културните и научните факти. Тој 
беше Македонец со повеќе докторски и други титули и добитник на голем број 
награди и признанија. 

Според неговиот текст со наслов „Македонска чорба”, што е напишан на ан-
глиски јазик и содржи 24 страници, читателот може да се запознае со интересни 
претпоставки, тврдења, дилеми, прашања и одговори. Неговите докази се засно-
вани врз англискиот превод на делото на Казанѕакис извршено од Теодора Васи-
лис и од многу други извори.

Покрај другото, Џигеров започнува не случајно со измената на имињата и то-
понимите во Македонија, кои биле променувани од државните власти. Особено 
во тоа предничат грчките  режими кои во 1928 година ги променија сите лични и 
географски имиња, од македонски на грчки. Така, Џигеров го наведува примерот 
за Желево, селото на неговите предци, кое веројатно значи „место каде има желе-
зо”, или го добило името според турскиот паша „Жељо”. Меѓутоа, името на селото 
грчките власти го промениле во „Андартикон”, име кое се однесува на Андартите, 
кои се бореле за слобода против Турците.

Според Џигеров, Алексис или Јеоргиос Зорба е роден во македонското село 
Килиндрос, оддалечено 25 километри од Солун и за кое нема податоци дека и во 
турско време го носело истото име. Јеоргиос Зорба бил роден во 1865 година во 
Македонија, која до 1912 година била под турско ропство. Од тие причини, вели 
Џигеров, Зорба не бил роден како Грк, а се поставува прашањето што бил тој?
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Во продолжение го коментира текстот под наслов „Проучување на вистински-
от Зорба” од Ален Лин, публикуван во едно канадско медицинско списание, во 
кое авторот не одговара на прашањето за етничката припадност на Зорба. Меѓу-
тоа, во текстот е прикажано дека татко му на Зорба се скарал со Турците и затоа 
избегал од селото и се преселил на југ во Грција, каде што и одраснал. Потоа е 
прикажан животот на родителите на Зорба и како тој се вратил назад во селото 
на своите корени каде што и припаѓал, се вели во текстот.

Од друга страна, пак, од романот на Казанѕакис се дознава, вели Џигеров, дека 
Зорба одел по македонските планини заедно со Павлос Мелас, злогласниот уби-
ец на македонскиот род, борејќи се против, како што вели, „бугарските комити”, 
при што Зорба колел, палел... но во исто време се каел и самиот себеси се нареку-
вал „свиња” за лошите дела што ги правел. 

Затоа, по војната од 1912 година, Зорба, исто како својот татко, се повлекол во 
еден манастир на Атос. Но, не можејќи долго да остане, си заминал. Потоа, Зорба 
се сретнал со авторот на романот, Никос Казанѕакис, со кого планирале да отво-
рат и да работат во некој рудник на југот во Грција. Тоа го направиле повеќе од 
причини што сакале да ја избегнат воената обврска за време на војната од 1914 до 
1918 година. Исто така, авторот вели дека Зорба и Казанѕакис се сретнале на пат 
за Русија, од каде што по враќањето Зорба засекогаш се населил во градот Скопје, 
во Македонија каде што живеел до својата смрт во 1942 година, на возраст од 
околу 77 години, а е погребан на гробиштата „Бутел” во Скопје.

Се поставуваат прашањата: „Зошто Зорба во педесеттите години од својот жи-
вот се доселил на север во Македонија? Зошто тој не отишол на југ? Дали оти-
шол во Македонија и го избрал народот со кого имал заедничка култура, народот 
со кој се чувствувал близок? Беше ли тој Грк меѓу Македонците или, едноставно, 
беше само Македонец?

Има и некои прашања во врска со името на Зорба, вели Џигеров. Се знае дека 
историското име на вистинскиот јунак било Јеоргиос Зорбас и дека умрел близу 
Скопје во 1942 година. Книгата на Казанѕакис била публикувана на грчки јазик во 
1946 година, во екот на Граѓанската војна во Грција, под наслов: „Животот и де-
лото на Алексис Зормпа”. Значи, не Зорба, туку Зормпа? Колку необично? Според 
тоа, оригиналот на книгата не беше „Зорба Гркот”. Која е вистината?

Меѓутоа, во 1952 година, кога книгата првпат била преведена на англиски ја-
зик, насловот е изменет во „Гркот Зорба”, а под тоа име е филмуван во 1964 го-
дина. Тоа придонесе ликот на тој селанец да стане познат во светот. Всушност, 
англиската верзија на книгата и филмот го вивна Зорба во облаците и стана ле-
гендарна личност, вели Џигеров. Но, зошто е променето името? Зошто, пак, први-
от превод е на англиски? Зошто?

Исто така, нема подобар доказ, вели Џигеров, за етничкиот идентитет на Зорба 
од текстот во самата книга на Казанѕакис. Имено, на главната личност на рома-
нот, пред Казанѕакис да го открие неговото име, и се нуди да работи како готвач, 
на што човекот вели:

„Можам да направам супа за која никогаш не сте слушнале, ниту сте помисли-
ле...” Дали со тоа Казанѕакис, пренесува Џигеров, не ја пушта првата претпостав-
ка за името и тоа на Зорба на грчки, а Чорба на македонски? (Инаку, Грците за 
англиските зборови „фиш” и „чипс” велат „фис енд ципс” (риба и чипс - компир-
чиња), а за македонскиот збор ’може’ велат ’мозе’, итн. Кога го прашале за името, 
човекот одговорил:
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„Се викам Алексис Зорба,” вели Казанѕакис. Понекогаш ме викаат и „фур-
наџи-ска лопата”, бидејќи сум тенок и главата ми е сплескана како питулица во 
тава или ме викаат Паса Темпо, бидејќи едно време продавав семки. Ме викале 
и променлив, бидејќи каде и да отидев, останував со моите итрини. Но, сето тоа 
нека го јадат кучињата! Имам и други имиња, ама вие ќе ги оставите нив за некое 
друго време...” се вели во англиската верзија, раскажува Џигеров.

Според тоа, вели Џигеров, Зорба имал многу прекари! Чудно е тоа што со пре-
карите Казанѕакис направил една нитка и вели:

„Сè во овој свет има скриено значење... луѓето, животните, дрвјата, ѕвездите... 
Тие сите се хиероглифи...”  Но, во романот, исто така, и Зорба зборува сам за себе 
и вели: „О, извонреден Славјанину, можеш да живееш илјада години!” коментира 
Џигеров и додава: Дали Грците се Славјани? 

Џигеров пренесува дека Зорба пеел македонски песни кои биле синтеза на 
поезија, музика и мисла, како што авторот на книгата ги опишува нив. Но, Зорба 
не пееше македонски песни во филмот. Зошто? Авторот на романот го моли Зо-
рба да пее и му вели:„Испеј ја македонската песна за твојата земја, Зорба”. За која 
земја? – се прашува Џигеров.

Меѓутоа, пренесува Алек Џигеров, дека најголем доказ за името на Зорба е 
писмото што тој го испратил од Романија, на кое се потпишал као Алексис Зорбе-
ску, а подоцна на Казанѕакис му испратил поштенска картичка од Србија на која 
се потпишал како Алексис Зорбиќ. За последен пат Казанѕакис слушнал за него-
виот јунак и пријател од писмото на еден директор на некое училиште во Скопје, 
информирајќи го дека Алексис Зорба починал.

Покрај другото, се поставува прашањето зошто Казанѕакис го исфрлил името 
Јеоргиос, а го прифатил Алексис? Дали само поради звучноста, дали тоа не го на-
прави за подобро да ѕуни во главите името кое е земено од примерот на Алексан-
дар Велики (Македонски)? А, бидејќи Алексис значи заштитник, чувар, дали Зорба 
во книгата на Казанѕакис не значи заштита? Кому? Дали на македонскиот дух? 

Иницијалите на јунакот ’А.З.’ укажуваат на почетокот и на крајот на азбуката, 
на вечно библиските ’алфа и омега’? Што значи тоа? Дали Казанѕакис, криејќи го 
вистинското име, не испраќа скриена порака за името на јунакот? Дали авторот 
на романот го направи она што Зорба го направи со неговото опширно писмо и 
со поштенската картичка  што во тој период  испратени од Романија, односно од 
Србија? – се прашува Алек Џигеров.

На крајот од сите овие дилеми, прашања и скриени одговори, Алек Џигеров 
му поставува голем број прашања и на авторот на романот. Покрај другото, вели: 
„Дали треба да го разбереме „Зорба Гркот” како маска, како комична маска што ја 
имаше Јеоргиос, или како трагедија на македонскиот селанец во Северна Грција? 
Како што?” Исто така, тој вели, дека Казанѕакис починал во Фрајбург, Германија, 
на 26 октомври 1957 година. Неговото тело било донесено во Атина за да лежи во 
татковината. Зошто и дали е таа неговата татковина? 

Меѓутоа, поглаварот на Грчката православна црква во Атина одбил да се даде 
национална почест. Затоа и Џигеров завршува со зборовите дека за целата исто-
рија на книгата и на филмот, Јеоргиос Зорба и Никос Казанѕакис би се смееле и 
би плачеле од смеење додека би јаделе од јадењето што заеднички го правеа, а 
кое се викаше домашна селска супа, наречена чорба. А ние ќе заклучиме со збо-
ровите на ученикот Децимус Јулиус Јувеналис кој рече: Quit Quit Audent Grecia 
Mendex“, т.е. „Лажливата Грција може сè, дури и историјата да ја фалсификува”.
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РИСТО ГУШТЕРОВ 
КТИТОР НА ХРАМОТ „СВЕТА ТРОИЦА“ ВО РАДОВИШ  

Ристо Гуштеров повеќе години е во светот на бизнисот, и дома, преку фирмата 
„Римако“, по влезот на инвестицијата на американски „Џонсон контролс“ во „Бу-
нарџик“ и во САД со ресторанот „Вергина“ (Кутлеш, Палатица) во Нејплс. Меѓутоа, 
македонската јавност најмногу го памети по донаторството на соборниот храм 
„Света Троица“ во Радовиш, неговото родно место, како и по донациите на црква-
та „Свети Архангел Михаил“ во Пустец и други хуманитарни активности во Маке-
донија, во САД и Канада и во други земји. 

Тој е менаџер од престижната генерација на бизнисмени израснати под закри-
ла на „Технометал“, најголемата македонска извозно-увозна компанија до почето-
кот на деведесеттите години на минатиот век. Го развива својот самостоен бизнис 
на релациите Русија-Австрија-САД. Со негов ангажман е привлечен и изграден 
првиот производен погон во слободната зона Бунарџик од мултинационалната 
корпорација „Џонсон контролс“. Затоа тој ќе изјави „Јас во Македонија ја започнав 
својата кариера, тука завршив високо образование, државата ми овозможи да се 
издигнам на одредено ниво на европските и светски бизниси и сега е нормално во 
знак на благодарност да и возвратам, а мислам дека тоа треба секој да го напра-
ви, на сопствената држава и народ“.

Тој прв финансираше во уметноста, профилирајќи се како мецена на македон-
ската транзиција. На крајот од осумдесеттите години на минатиот век во Охрид 
е поставен монументот на сесловенските просветители, свети Кирил и Методиј, 
дело на академик Томе Серафимовски, а донација на Ристо Гуштеров. 

Родното место на Ристо Гуштеров, градот Радовиш за првпат се споменува во 
1019 година во Грамотата на византискиот цар Василие Втори, а така се викала 
и средновековната жупа, што покажува дека градската функција потекнува од 
средниот век. Во тоа време Радовиш претставувал значаен регионален занает-
чиски и рударски центар. 

Заштитник на општината и градот Радовиш е светецот Спасо Радовишки. 
Празни-кот се чествува секоја година на 21 август во параклисот „Свети Спасо Ра-
довишки“ на плоштадот во Радовиш. Меѓутоа, препознатлив белег на градот е, се-
пак, црквата „Светa Троица“, која е соборна  храм во овој град. Сместена е на буле-
варот Александар Македонски, собира 600 верници и претставува еден од нају-
бавите и најбогати православни храмови на Балканот и пошироко.  Радовишани 
со почит говорат за неа и се гордеат.

Вредноста со фрескоживописот, е од пет до седум милиони евра, донација на 
Ристо Гуштеров. Со помалку бизнис-носталгија тој истакнува дека единствен ќар 
од инвестиции во државата, кои го носат и внатрешниот мир, се донациите во 
уметноста и храмовите за заедништво на луѓето. Затоа,  тој вели дека Катедрал-
ниот храм „Света Троица“ изграден во неговото родно место Радовиш е врвот на 
неговата цел и дека филантропската активност ги прави луѓето среќни, да веру-
ваат во иднината на Македонија, што за него тоа е досега најуспешниот и најго-
лем подарок за земјата и луѓето.

 Овој величествен Божји храм е посветен на денот кога се празнува Света Трои-
ца којшто е празник на целиот град. Кога посетителот за првпат ќе ја види црквата 
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ќе биде импресиониран и од нејзината големина и од нејзиното  надворешно оп-
кружување кое создава една целина што може само да се доживее на лице место.

Според историските податоци, камен-темелникот на соборниот храм посве-
тен на светите Троица беше поставен на 24. април 1997 година а црквата беше 
осветена на 12. октомври 2003 година од страна на архиепископот охридски и 
македонски господин господин Стефан со сите архијереи на МПЦOA. Ктитор и 
комплетен финансиер на ова прекрасно и величествено здание  во неговото род-
но место е бизнисменот Ристо Гуштеров.   

Црквата „Света Троица“ по нејзината архитектонска конструкција и концепција 
спаѓа во типот на еднокорабни цркви со развиен впишан крст во правоаголно 
пространство и сводна куполна партија која е покриена во византиски стил. На 
пресекот на краците на крстот се развива голема купола на десетостран тамбур 
и четири помали куполи на просторите помеѓу краците. Сето ова е направено со 
користени примери од македонското архитектонско културно наследство. Црк-
вата е висока 21 метар, а, додека, камбанаријата е висока 23,5 метри. Храмот е 
распослан на површина од 550 квадратни метри. Има партерно уреден простор 
околу самата црква а во нејзин склоп се камбанаријата, фонтаната, чешмата, ад-
министративната зграда и паркиралиштето. 

Нејзината внатрешност која плени со убавина и раскош, треба да се напомни 
дека има елементи од сите македонски православни цркви но и од црквите од 
Украина, Грција и Русија. Сепак, препознатливоста на стилот се состои во класич-
ното и модерното црковно сликарство.

Внатре во црквата висечките лустери се позлатени, вратите се од резба, про-
зорците се витраж, а подот е мозаик од разни видови мермер и травертин. На сре-
дината, во центарот на црквата е насликано сонцето Вергина (Кутлеш-Палатица). 
Внатрешноста е доста просторна, со тераси. Покрај светците, внатре во црквата 
на влезот од десната страна е нацртан и самиот Ристо Гуштеров, како ктитор и 
речиси целото негово семејство: неговите три деца, сопругата, родителите, сес-
трата. 

Во црквата се застапени и елементи од античка Македонија, така е поставена 
ѕвездата на Виргина (Кутлеш-Палатица), лаковите на Александар и Филип Маке-
донски и цар Самуил, додека царските двери и владичкиот трон и дел од декорот 
во храмот се позлатени.

Импозантниот храм „Света Троица“ за Ристо Гуштеров не е само култур-
но-сакрален објект на чиј ѕид стои неговото име како ктитор, туку со изградбата 
на храмот тој сакаше да ги подигне стандардите на добротворите во Македонија 
и да остави некое културно добро, бидејќи за него личниот интерес не е един-
ствената цел во животот. Тој е еден од најголемите ктитори во поновата историја 
на МПЦOA. Затоа, Светиот синодот на МПЦOA го одликувал Ристо Гуштеров со 
орденот „Свети Климент Охридски“ од прв ред.

Инаку, Радовиш и неговата околина можат да се вбројат меѓу ретките градо-
ви кои располагаат со монументален објект, како што е црковно-соборниот храм 
„Света Троица“, чија изградба ја финансираше Ристо Гуштеров. Ова импозантно 
здание го привлекува вниманието на посетителите од земјата и пошироко. Црква-
та е знаменитост по која Радовиш е препознатлив и е дел од туристичката понуда. 

Гуштеров се испроба и во политиката пред неколку години, влегувајќи во Ли-
бералната партија, каде што беше и главен финансиер. Кусо време беше и прв 
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човек на таа партија, но се повлече, веројатно, сметајќи дека во бизнисот може да 
даде поголем придонес. Токму во тие мигови, авторот на овие редови го памети 
бизнисменот Ристо Гуштеров од средбата на Црковно-народниот собир во Де-
троит. На средбата на која присуствуваа и поглаварот на МПЦOA архиепископот 
охридски и македонски господин, господин Михаил и претседателот на Либерал-
ната партија Стојан Андов, кога, мегу другото стана збор и за изградбата на црк-
вата „Света Троица“ во Радовиш.

Ристо Гуштеров е успешен стопанственик кој својот бизнис одамна го прошири 
надвор од Македонија. Во Македонија сега ја поседува само фирмата „Римако“, 
а остатокот од неговиот капитал се неподвижен имот во Москва, Бугарија, Фло-
рида, угостителскиот бизнис во САД и друго. За клучната улога што ја одигра во 
носењето на „Џонсон контролс“ во Македонија, тој го доби епитетот најзаслужен 
за влез на инвестицијата на американски „Џонсон контролс“ во „Бунарџик“. 

Ристо Гуштеров има заслуги што ги помага Македонците насекаде во светот, 
особено во Мала Преспа, каде Пустец е  стожерот на тој дел од распарчена Ма-
кедонија. Ова убаво македонско село е распространето вдолж ридот над само-
то Преспанско Езеро. Куќите се од камен, македонски, скромни, како и во мно-
гу преспански и други села. Сите зборуваат убав преспански македонски говор, 
на училиште четири години учат на мајчин македонски јазик, имаат амбуланта, 
земјоделска задруга, киносала, културен дом, колонијални продавници, рибарска 
задруга и голем број други институции.

Но, најважно е што имаат чист македонски дух и верба во иднината на маке-
донската нација, на македонскиот јазик, на сè што е македонско. Селото Пустец е 
единствена македонска општина и една од поголемите населби во Корчанскиот 
Регион и најголемо македонско село во Албанија. А, таму во Долна Преспа се пее, 
се смее, се игра, се тагува и боледува на мајчин јазик.

Таму е изградена прекрасната Македонска православна црква „Свети Архан-
гел Михаил“ која се наоѓа во центарот на ова градско село. Најголеми донатори 
на новоизградената црква во Општината Пустец, се, секако, Ристо Гуштеров и 
Ѓорѓија (Џорџ) Атанасоски од Флорида. Тие како да се натпреваруваат кој повеќе 
ќе донира на единствената македонска општина во Албанија. Новиот духовно-на-
ционален храм „Свети Архангел Михаил“ во Пустец е подигнат на некогашните 
темели на старата црква, каде пред тоа, на местото на црквата беше изграден 
Домот на културата

Инаку, Општина Пустец во регистарот е запишана на македонски како Пустец 
и на албански Ликенас. Името на Пустец му беше сменето во седумдесеттите го-
дини на минатиот век. Оваа општина 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. 

Ристо Гуштеров е познат по својот ресторански комплекс „Вергина“ во градот 
Нејплс, на Флорида. Со својот прекрасен внатрешен амбиент и со локацијата на 
објектот на главната улица во центарот на градот, ресторанот „Вергина“ прет-
ставува место за другарување, за средби и разделби. Во тоа се уверивме пред 
неколку години при нашата посета на Флорида и на градот Нејплс, кога во рес-
торанот од македонскиот персонал бевме почестени и со македонски јадења и 
пијалаци, за да се чувствуваме како да сме во Македонија.
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АКАДЕМИКОТ ВЛАДО КАМБОВСКИ 
ПРОФЕСОР И БРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

Академик Владо Камбовски е неприкосновен авторитет во Македонија од об-
ласта на кривичното право и филозофијата на правото. Неговиот научeн интерес 
е фокусиран, главно, на: организираниот криминал; потребата од приближување 
на македонското право со правото на Европската Унија; судските реформи како 
приоритет за Република Македонија во процесот на пристапување кон Европ-
ската Унија; кривичноправната репресија и новите форми на криминални актив-
ности; јазикот на омразата, на недискриминацијата и толеранцијата и друго.

Владо Камбовски е роден на 5 јануари 1948 година во Битола, каде го завршил 
основното и средното образование. Меѓутоа, неговите семејни корени се проте-
гаат до Преспа, до Нивици во егејскиот дел на Македонија, село кое се наоѓа кај 
најдлабоката точка на Преспанското Езеро. Потоа, има и семејни корени од Нако-
лец, езерското место во  Долна Преспа. А негово место на детството е Бистрица, 
населба која не е ни село ни град и се наоѓа  на пет-шест километри оддалече-
ност јужно од Битола и кое до 2004 година беше општина. Населба која го добила 
името по бистрата вода која извира и од Баба Планина и Пелистер, поминува низ 
Бистрица и оди кон Пелагонија и реката Црна.

Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во учебната 1969/1970 година 
кога бил избран за асистент на Катедрата за кривично право на истиот факул-
тет. Во учебната 1972/73 година се запишал на постдипломски студии по казнено 
право (насока за научно усовршување) на Правниот факултет во Загреб. Во мај 
1975 година ја одбранил магистерската работа на тема „Доброволно откажување 
од извршување кривично дело“. Од 15 јули 1975 до 1 јуни 1976 година, пак, бил на 
отслужување на воениот рок, додека во 1977 година бил избран за предавач и др-
жел предавања по кривично право на правните факултети во Скопје и во Битола, 
како и на Факултетот за безбедност во Скопје.  

Во 1980 година на Правниот факултет во Скопје ја одбранил докторската ди-
сертација под наслов: „Проблематиката на пропуштањето во кривичното право“. 
Истата година бил избран за доцент по предметот - кривично право, а потоа и за 
декан на Факултетот за безбедност, должност која ја вршел до 1984 година. Од 
1984 до 1986 година   бил  директор на Институтот за социолошки и политич-
ко-правни истражувања во Скопје. 

Во 1986 бил избран за потпретседател на Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, а од 1989 до почетокот на 1992 бил из-
бран за член на Сојузниот извршен совет и сојузен секретар за правосудство и уп-
рава. Од 1 декември 1998 до декември 1999 година ја вршел должноста министер 
за правда во Владата на Република Македонија.

За сето време  додека бил на овие функции академик професор д-р Владо 
Камбовски редовно ги извршувал своите професорски обврски на Правниот фа-
култет во Скопје. За редовен професор на Правниот факултет бил избран во 1992 
година, а реизбран во 2000 година. 

Во мај 2006 година е избран за редовен член на МАНУ. Покрај предавањата на 
редовните студии, академик професор д-р  Камбовски држи предавања и на по-
стдипломските студии по казнено право и криминологија на Правниот  факултет 
во Скопје и е ментор на повеќе кандидати за одбрана на магистерски тези и док-
торски дисертации.
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Професорот по кривично дело д-р Владо Камбовски  угледната функција 
претседател на МАНУ ја наследи од академик Георги Старделов. Камбовски беше 
избран по пат на тајно гласање со 26 гласа од вкупно 41. Професорот по кривично 
право беше единствениот предложен кандидат за  таа функција. Тој е деветтиот 
претседател на оваа институција во своето постоење.

Со преземањето на новата функција во МАНУ,  Камбовски истакна дека ќе има 
и лесна и тешка задача. Задачата на МАНУ ќе и биде олеснета, со тоа што остану-
ва во континуитет со досегашната работа на МАНУ, која  била оценета позитивно. 
Но, она што Камбовски го нарече потежок дел, е планот за реформирањето на 
МАНУ, неговото приспособување на предизвиците на новото време, а заедно со 
тоа и на науката за да се одговори на тие предизвици.

Реформите, според него, ќе значеле засилување на научноистражувачката ра-
бота, проширување на составот на МАНУ со дописни членови и остварување на 
законските задачи кои во наредниот период треба да бидат кренати на повисоко 
рамниште, бидејќи тоа го бара новото време. 

Тој најави дека МАНУ во иднина ќе биде поотворена и дека потранспарентно ќе 
ги изразува своите ставови, но низ својата основна научноистражувачка дејност. 

Академик Владо Камбовски раководел или учествувал во повеќе научноис-
тражувачки проекти на Правниот факултет, Институтот за социолошки и поли-
тичкоправни истражувања и проектите на МАНУ (: „Парична казна“, „Сообраќајна 
деликвенција“, „Стопански криминал“, „Македонското обичајно право“, „Евроин-
теграција на општествениот, правниот и политичкиот систем на Република Маке-
донија“ и др.). 

Учествувал со свои реферати на повеќе домашни и меѓународни собири. Како 
професор на Правниот факултет започнувајќи од 1995 година раководел со ра-
ботните групи што ги подготвиле: Кривичниот законик, Законот за прекршоците, 
Законот за судовите, Законот за спречување на корупцијата, Законот за малолет-
ничка правда, а учествувал и во  изработката на други закони. Ангажиран бил  во 
повеќе активности на Советот на Европа, посебно како член на експертската гру-
па која работи врз статистиката на движењата на криминалот во Европа. Работи 
и на проекти на УНИЦЕФ, на Фондацијата Институт отворено општество - Маке-
донија, на Европската Унија и други.

На 8 април 2015 година, Собранието на академиците на Бугарската акаде-
мија на науките го избра претседателот на МАНУ, академик Владо Камбовски, за  
странски член на Бугарската академија на науките (БАН).

Во образложението на Бугарската академија на науките, меѓу другото стои, 
дека за изборот на академик Камбовски за странски член на БАН, тој придонел 
и за развивањето на заедничка соработка меѓу МАНУ и БАН, врз основа на која 
веќе втора година се работат 33 заеднички проекти од областа на хуманистички-
те, општествените, природно-математичките и техничките науки. 

Во врска со неговиот избор тој изјави: „Македонската и бугарската историог-
рафија со научна толеранција мора да се конфронтираат, но без мајоризација и со 
право,  за одделни прашања, науката и истражувачите да имаат и да градат раз-
лично гледиште. Политичката историја ги оптоварува односите меѓу двете држа-
ви. И во двете средини, има недоразбирања кон заедничкото минато. Ние внатре, 
во нашата наука, сé уште не можеме да оствариме дијалог за различни пристапи 
кон историографијата на Балканот, особено за политичките теми за минатото што 
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се однесуваат на сите народи кои живеат на овие простори. Ова во интервју за  
Фактор го вели претседателот на МАНУ академик  Владо Камбовски, кој навесту-
ва денови на БАН во Скопје и на МАНУ во Софија.

Во врска со  тоа како ја оценува средбата меѓу БАН и МАНУ и дали тоа е чекор 
кон деисторизација  во државните и пријателски политички односи меѓу  Скопје и 
Софија, Камбовски рече: Чествувањето на браќата свети Кирил и свети Методиј 
претставува континуитет на соработката на двете академии. Таа се интензивира 
од минатата година. Веќе е  потпишан протокол за  заеднички  23 проекти, изда-
вање заеднички публикации, преводи, размена на изложби на наши академици. 
Деновите на БАН во МАНУ се планираат на 29 и 30 мај. Возвратната презентација 
на МАНУ во Софија ќе биде во октомври. Сакавме да покажеме дека научната 
соработка, како и соработката во културата и уметноста претставуваат одлична 
основа за пријателските односи меѓу двата народа. Ние мораме да живееме во тој 
дух на разбирање, ослободувајќи се од историската парадигма  на XIX и XX век. 
Се разбира, секој има право да го сочува и да го негува своето национално и кул-
турно наследство. Мислам дека можеме да бидеме  задоволни од досегашната 
соработка. Двете академии даваат мал придонес  кон потребата од поинтензивна 
комуникација помеѓу двете држави.

Првиот човек  на Академијата истакнува дека решавањето на спорот со Грција 
може да се одвива паралелно со старт на преговорите со Унијата. Нам ни требаат 
новите европски стандарди и предизвици за модерна, демократска и правна др-
жава во посттранзициски период“, рече Камбовски.

Академик професор д-р Владо Камбовски има објавено повеќе од сто научни 
трудови и повеќе книги и монографии од кои позначајни се: „Проблематиката на 
пропуштањето во кривичното право“, Скопје 1982; „Казниви дела против стопан-
ството и основи на казнените постапки“ (заедно со професор д-р Панта Марина), 
Скопје, 1982; „Кривичен законик со краток коментар“, Скопје, 1996 ; „Казнено пра-
во - посебен дел“, Скопје, 1997; „Меѓународно казнено право“, Скопје 1998; „Сред-
новековно обичајно казнено право и казненото право до илинденскиот период“ 
(во рамките на проектот на МАНУ за македонското обичајно право), Скопје, 2000; 
„Учество на повеќе лица во казненото дело“, Скопје 2001; „Казнено-правната ре-
форма пред предизвиците на XXI век„, Скопје, 2002; „Корупцијата - најголемо 
општествено зло и закана за правната држава“ (заедно со д-р Петар Наумовски), 
Скопје, 2002; „Казнено право - посебен дел“, Скопје, 2003 ; „Казнено право - општ 
дел“,2004; „Правда и внатрешни работи на Европската Унија“, Скопје, 2005 и  „Ор-
ганизиран криминал“ Скопје, 2005.

По повод 70-годишнината од објавувањето на Македонскиот правопис во ор-
ганизација на МАНУ, Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ и Фило-
лошкиот факултет „Блаже Конески“, претседателот на МАНУ Владо Камбовски 
во однос на последните случувања во нашата држава, истакна дека тие добиваат 
белези на една сè подлабока политичка криза.Тој  потенцира дека МАНУ е најви-
сока научна и уметничка институција која, како што рече, е од посебен интерес за 
Македонија.

„Таа треба да ја репрезентира независноста на науката, уметноста и културата 
воопшто. Во прв ред, независноста од политички фактори. Ако Академијата се 
инволвира во тековни политички односи, се откажува од својата независност и ја 
отвора вратата и политиката да се инволвира во Академијата“, рече Камбовски.
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СЛАВЕ КАТИН 
ИСТРАЖУВАЧ НА МАКЕДОНСКОТО ИСЕЛЕНИШТВО ВО СВЕТОТ

Славе Николовски-Катин, или како што е познат само како Славе Катин е 
 голем вљубеник во својата родна Преспа, во етничка Македонија и македонскиот 
народ, како и во Македонската православна црква - Охридска архиепископија и 
во Македонците насекаде во светот. Тој и е познат на македонската и на меѓу-
народната јавност по неговите бројни публикации, новинарски и научни трудови 
кои се посветени, главно, на етничка Македонија и на животот на Македонците 
во дијаспората.

Катин е роден на 19 август 1941 година во Долна Преспа, во куќа која во тоа 
време ја заплиснувале брановите на Преспанското Езеро, во непосредна близина 
на старата наколна населба Наколец, од каде е неговиот татко Ристо, кој ги оста-
вил коските како прогонет Македонец во Рио де Жанеиро во Бразил. 

Краток период по неговото раѓање, семјеството на Катин се вратило во Љу-
бојно, од каде е неговата мајка Сандра (од семејството Грежловци). Таму Славе 
Катин го минал поголемиот дел од детството и младоста, а се навраќа во него цел 
живот. Во својата убава македонска куќа тој има библиотека со повеќе од четири 
илјади книги што ги собира со децении. Во Преспа од мали нозе го почувствувал 
печалбарскиот живот на луѓето од тој крај.

Основното и осумгодишното училиште (со мала матура) го завршил во Љубој-
но, во училиштето „Димитар Влахов“ а геодетскиот отсек на Средното техничкото 
училиште „Здравко Цветковски“ во Скопје. Студирал две години Геодезија на Ви-
шата геодетска школа во Белград. Потоа дипломирал на Катедрата за англиски 
јазик и книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзите-
тот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. 

По завршувањето на средното образование, неколку години работел како гео-
метар во Собранието на Општина Ресен. Како студент на Техничкиот факултет, во 
почетокот на 1966 година заминал за Канада, каде останал речиси пет години. Во 
Торонто се школувал на специјализираниот Институт за англиски јазик и литера-
тура. Извесен период работел како геодет, а пројавувал активност и во македон-
ската колонија во Торонто. Еден мандат, во 1968 година, бил генерален секретар 
на Црковната управа на Македонската православна соборна црква „Свети Кли-
мент Охридски“ во овој град. Паралелно се занимавал со новинарство, активно 
соработувајќи со списанието „Духовна искра“ од Торонто, но и со други печатени 
и електронски македонски медиуми во Канада.

Во летото 1970 година, по препорака на тогашниот југословенски амбасадор 
Митко Чаловски се вратил во Македонија како студент на Владата на тогашна 
Социјалистичка Република Македонија, преку Матицата на иселениците од Ма-
кедонија. Заедно со неколку студенти од Канада и Австралија имал статус и бене-
фиции како странски студент во Македонија, со цел, пак, да се врати во Канада.

Меѓутоа, во 1972 година стапил во брак со Нада Иванова, професор по маке-
донски јазик и литература и останал да живее во Македонија, во древниот Ох-
рид. По дипломирањето на Филолошкиот факултет (1974), четири години работел 
како координатор и стручен преведувач во Хидробиолошкиот завод во Охрид, во 
периодот на истражувањето на Охридското Езеро, утврдено со Договорот помеѓу 
Заводот и Смитсоновата фондација од Вашингтон. Во овој период, интензивно 
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работи на повеќе преводи од научен и стручен карактер, од македонски на англи-
ски јазик и обратно, за потребите на Заводот, но и на низа преводи на англиски 
јазик, на научни трудови објавувани во земјата и странство, особено во Соедине-
тите Американски Држави.

Во 1979 година му била понудена работа во Матицата на иселениците од Ма-
кедонија, каде ја водел Информативната служба и работел како преведувач и 
новинар во списанието „Македонија“. Од 1984 до 1990 година бил префрлен на 
работа во Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија (РК ССРНМ), каде го уредувал „Информативниот преглед“ и 
други информативни публикации на оваа општествена организација. Воедно, од 
Претседателството бил именуван за раководител на Службата за информирање, 
за секретар на Комисијата на РК ССРНМ за меѓунационални односи и на Одборот 
за остварување на улогата во сферата на религијата и верските заедници. 

Во 1991 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. 

Како функционер на Владата на Република Македонија, Славе Катин бил на по-
сети и разговори кај поглаварите на Румунската, Украинската, Руската и  Српската 
православна црква, потоа во Цариградската патријаршија во Истанбул  и Ватикан 
во Рим. Исто така, бил и во делегацијата на Владата на Република Македонија за 
погребот на Мајка Тереза во Калкута, Индија, а многу пати патувал со делегации на 
Македонската православна црква -Охридска архиепископија за Канада, Соедине-
тите Американски Држави, Австралија, бројни европски земји, Турција и Израел.

Во 1999 година повторно се враќа во Матицата на иселениците од Македо-
нија, сега веќе трансформирана во Министерство за иселеништво како уредник 
во списанието „Македонија“. Меѓутоа, по една реконструкција на Владата, Мини-
стерството за иселеништво беше  рангирано (деградирано) во Агенција за иселе-
ништво. Со цел поангажирано да се посвети на иселеништвото, во 2001 година, 
Катин ја напушта Агенцијата и заминува во предвремена пензија. 

Меѓутоа, во наредните петнаесетина  години по пензионирањето, тој е активен 
во издавачката и преведувачката дејност. Како главен и одговорен уредник на 
една од престижните издавачки куќи – Книгоиздателството „Македонска искра“ 
од Скопје, тој постигнал видни резултати во издаваштвото, особено во учебни-
карството. Славе Катин уредил и објавил стотина наслови од кои најголем број 
учебници и дидактичка литература, кои значат голем прилог и придонес во обра-
зовните процеси во Република Македонија и за учениците во дијаспората, а кои 
се одобрени од Министерството за образование и наука на Република Македо-
нија. Исто така, објавил бројни дела на македонски иселеници, асоцијации и ор-
ганизации во Канада, САД, Австралија и Европската Унија, потоа, книги на бројни 
познати и непознати автори од Македонија, како и дела од личното творештво.

Славе Николовски–Катин беше акредитиран новинар од Македонија за „Ав-
стралиско-македонски неделник“ од Мелбурн во период од три години. Поголе-
миот број од неговиот опус на материјалите се однесува и е сврзан со активности-
те и животот на македонските православни црковни општини во Австралија, Ка-
нада, САД и Европа, како и на македонските иселеници во прекуокеанските и ев-
ропските земји, а 50-тина преводи од македонски на англиски јазик во  рубриката 
„Од месец до месец“ во списанието „Македонија“ се однесуваат на културно-по-
литичкиот и општествениот живот во Република  Македонија.
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Има учествувано на 100-тина симпозиуми, трибини, конференции и друг вид 
сесии во земјата и во светот на кои има презентирано, главно, реферати што се 
однесуваат на културата, литературата, јазикот и религијата, како и на информа-
тивната и друга дејност на македонските иселеници во прекуокеанските и во за-
падноевропските земји.

Како активен новинар беше избран за секретар на Здружението на новинари-
те на Македонија, на која должност остана пет години. Потоа, беше член на Прет-
седателството и на Комисијата за меѓународна соработка на Здружението. Беше 
член и на Советот на Центарот за странски јазици во Скопје, на Издавачкиот совет 
на „Меѓународна политика“ од Белград и член на „Друштвото на литературните 
преведувачи на Македонија“. Два мандата беше потпретседател, како и член на 
Друштвото за литература и култура Македонија-Канада, потоа бил почесен член  
на Здружението за примена на македонскиот јазик во службената и во јавната ко-
муникација; потпретседател и доживотен член на Одборот на Фондацијата „Ата-
нас Близнакоф“ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“. Бил член на Меѓу-
народната академија за слобода на религијата во Вашингтон, САД, на Литератур-
ното друштво „Браќа Миладиновци“ од Торонто, Канада и член на Друштвото за 
наука и уметност од Битола, Република Македонија.

Во еден подолг временски период Катин го свртува вниманието кон себе со 
својата динамична информативна и публицистичка дејност поврзана со овој кор-
пус, поради што е централна фигура во односите меѓу црквата и државата, од 
една, и односите на државата, црквата и дијаспората, од друга страна. Ваквата 
негова позиција му овозможи номинација во разни друштва, здруженија и орга-
низации во Републиката и пошироко. 

Исто така, забележително е неговото учество на бројни симпозиуми, трибини 
и семинари во земјата и странство, на барање од нивните организатори кои ги це-
нат и почитуваат неговите погледи по низа прашања од сферите во кои дејству-
ваат. На овој план, Катин оствари исклучително богата и динамична комуникација 
со бројни субјекти во државата и светот. Тоа му овозможи да навлезе во сушти-
ната на проблемите со кои беа преокупирани Македонците во дијаспората, но и 
државните структури во земјата, кои во разни периоди имаа различни погледи 
кон иселеништвото, што е и причина за отсуството на една конзистентна државна 
стратегија кон нив.

 Свесен за тој факт, Катин настојува да ја пополни таа празнина, да го надо-
мести тој вакуум со предлози и сугестии, но и со конкретни практични чекори да 
воспостави извесен баланс во односите на државата со раселените Македонци, 
со што започна да го гради големиот (златен) мост на нивното поврзување со 
татковината, како самостојна и независна држава, но, и нивното меѓусебно за-
познавање и зближување, независно од оддалеченоста на нивните дестинации. 
Меѓутоа, неговиот придонес не запира тука. Катин е свесен дека на Македонија 
може да и се помогне најмногу ако во неа се инвестира во реализацијата на низа 
проекти од значење за нејзиниот побрз развој, односно ако за тоа се заинтереси-
раат и самите тие во дијаспората, како успешни бизнисмени.

Широката палета на Катин за остварување на стратегиските цели на овој 
план, опфаќа бројни зафати, од кои дел веќе функционираат. Освен неговите 
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 релативно чести посети на трите континенти и личните средби со иселениците, 
преку монографските изданија за најуспешните од нив, Катин се обидува инте-
ресот за соработката со дијаспората да го пробуди и кај луѓето во државниот врв 
на земјата. 

Ефектите од ваквите посети на угледни Македонци од дијаспората на својата 
татковина, допрва ќе се почувствуваат, како што ќе се почувствува и придоне-
сот на Катин на овој план. Историската димензија на неговиот национален проект 
поврзан со иселеништвото, објективно го афирмира во уникатен лидер на едно 
светско семакедонско движење за промоција на Македонија, не само како колев-
ка на една стара цивилизација, туку и како држава која придонесува развиениот 
свет сè повеќе да ја чувствува и во сопствениот развој.

Во неговиот творечки опус од педесет и пет дела, посебно внимание заслу-
жуваат книгите:  „Македонците во САД и Канада“  (на македонски и англиски), 
„Македонските православни цркви во Австралија“, „Канада и САД“;  „Илин-
ден 1903-2003 и македонските иселеници“; „Македонски холокауст“; „Ма-
кедонскиот иселенички печат“;, како и делата „Придонесот на Македонија во 
светската цивилизација“; „Од Панонија до Егеј“, „Во чест на свети Кирил и 
Методиј“ и „Ореолот на Дева Марија и Света Богородица Сливничка во Пре-
спа“,  (во коавсторство со академик д-р Антоније Шкокљев-Дончо и професор 
д-р Вера Стојчевска-Антиќ). Тој е автор и на делата за Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски 
од Флорида, за Атанас Близнаков од Гери, Индијана, и  Петар Стаматов од Чи-
каго, на монографиите:  Андреа Бранов  од Мелбурн,  Семејството Јановски од 
Торонто,  Светле (Стив) Стамевски  од Детроит,  Георги Томов  од Њујорк,  Бош-
ко Рајчовски-Пелистерски  од Флорида,   Митрополитот Кирил, Есма Реџепо-
ва-Теодосиевска, Благој Механџиски-Зегин, Атанас Близнаков (на македонски 
и англиски), Гога Печенковски и Силјан Мицевски (на македонски). Исто така, 
тој е познат со лексикографските изданија: Англиско-македонски лимнолошки 
лексикон, речниците за деца: Ајде да учиме македонски, англиски, француски, 
германски, турски, албански, влашки и ромски, како и со преводот на рома-
нот „Александар Македонски“ (од англиски на македонски) од Урлих Вилкен.  

Покрај 55-те публикации, во период од педесет и пет години Катин е автор и на 
повеќе од 100 научни трудови од различни области и на околу 3.000 новинарски 
и други текстови објавени во Република Македонија и во светот. Тие, главно, се 
однесуваат на Македонија, иселеништвото, религијата, културата, македонскиот 
јазик и литература и други области, објавени, главно, во информативни гласила 
во Република Македонија и странство. 

Славе Катин е добитник на голем број награди и признанија од бројни органи-
зации, друштва, установи, цркви и црковни општини во Република Македонија и во 
странство. Тој, исто така, е добитник на најпрестижната награда Крсте П. Мисир-
ков на Здружението на новинарите на Македонија од областа на журналистиката.

Славе Катин не припаѓа на политичка партија, бидејќи тој  е припадник на ет-
ничка Македонија, на  Македонците во дијаспората и на Македонската право-
славна црква - Охридска архиепископија (МПЦ - ОА), која како институција игра 
значајна улога во опфаќањето и сплотеноста на Македонците надвор од Македо-
нија, особено во прекуокеанските земји и насекаде во светот.

 Борче Наумовски
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Д-Р ДИМИТАР КЕРАМИЧИЕВ 
И МАТИЦАТА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА

Димитар (Таки) Костов Керамичиев беше познат психолог, кој своето знаење 
го пренесе на студентите на Факултетот за физичка култура,  а својата практика 
на низа фирми и спортисти. Тој беше еден од претседателите на Матицата на ис-
елениците од Македонија и човек кој голем дел од својот живот посвети на пра-
шањето на Македонците од егејскиот дел на Македонија. Керамичиев беше еден 
од протераните кој го напушти своето родно место и се пресели во Република 
Македонија. 

Димитар Керамичиев е роден на 2 август 1936 година во Костурското село 
Личишта (грчки Поликарпи), во егејскиот дел на Македонија. Своето образова-
ние го започна во родното место на грчки јазик, што подоцна му овозможи да 
полемизира на јазикот на непријателот. Средно образование завршил во Маке-
донија, а во 1961 година дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје. Потоа 
завршил магистерски студии на Факултетот за политички науки на Белградски-
от универзитет во 1979 година на тема: „Општествено-економската положба на 
работниците и нивната мотивација за работа во организациите на здружен труд 
на индустријата во Скопје“. Во 1981 година почнува да работи на Факултетот за 
физичка култура, каде што предава психологија и психологија на спортот, и на 
оваа високошколска институција останува до своето пензионирање.

Родното место  на Таки македонското село Личишта, кое денес е прекрстено 
во Поликарпи,  се наоѓа во костурскиот крај. Тоа се наоѓа на неколку километри 
северно од градот Костур (Касторија) на источниот брег од Костурското Езеро во 
историско-географската област Корешта и на еден километар  северно од Мав-
рово (во Беломорието),  и е  на надморска височина од околу 600 метри.

Селото Личишта во кое се вишнее црквата „Свети Атанасиј“  за која  се смета 
дека била изградена во текот на средниот век, е лоцирано покрај самиот брег на 
Костурското Езеро, кое претставува самостојна општина на Костурскиот округ. Во 
минатото, селото било мешана населба во која живееле околу триста Македонци 
и околу стотина турски жители. По иселувањето на Турците во 1924 година, таму 
се населиле околу двесте жители на бегалски семејства. 

Според пишаните документи во текот на Втората балканска војна, селото Ли-
чишта било окупирано од страна на грчките војски. По завршувањето на Балкан-
ските војни, селото било вклучено во составот на Грција. На пописот од 1913 годи-
на биле евидентирани 380 жители, додека на пописот од 1920 година, во селото  
имало 585 жители.

Според Лозанскиот договор, во селото било населено православно население од 
Мала Азија, Источна Тракија и Понд, додека муслиманското население било прину-
дено да  замине. Во 1927 година, селото било прекрстено во Исома, а потоа селото 
било прекрстено во Поликарпи. Селото настрадало во текот на Грчката граѓанска 
војна и голем број жители биле принудени да ги напуштат своите домови, и тие, 
главно, заминале во Македонија или во социјалистичките земји од Источна Европа. 
Затоа бројот на жителите се намалил и, според пописот во 1971 година имало 520 
жители, кои претежно се занимавале со обработка на жито и бостан.

Корените на Димитар Керамичиев   кои се од егејскиот дел на Македонија (де-
нешна Грција-Елада),  главно се од градот Костур. Овој убав македонски град се 
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наоѓа на полуостровот Горица, на западниот брег на Костурското Езеро, на над-
морска височина од околу 690 метри. Затоа Костур и Костурското Езеро налику-
ваат на Охрид и Охридското Езеро, кои од лимнолошки аспект имаат заеднички 
карактеристики. Градот името го добил по латинското име на животното дабар 
(Цастог), кое во минатото живеело во ова езеро. Тоа имало скапоцено крзно што 
било многу ценето, и затоа кожарството во Костур е еден од најстарите занаети. 

Според пишаните документи, стариот град бил подигнат на полуостровот Го-
рица и бил заграден со ѕидови. Новите градски делови, биле подигнати надвор 
од тврдината. Околу 1880 година Костур имал 10.157 жители, од кои 3.758 биле 
Македонци, 2.699 Грци, 2.400 Турци и 1.300 Евреи. По Балканските војни и по Пр-
вата светска војна, турското население се иселило во Турција, а на нивно место се 
доселени православни Турци („Грци“- Просвиги) од Турција и од Тракија. Во 1971 
година Костур, имал 15.407 жители, а сега во овој езерски град живеат повеќе од 
20.000 жители. 

Денес Костур е седиште на област, во која постојат 114 населени места, меѓу 
кои и селото Личишта, родното место на Димитар (Таки) Керамичиев, кое веќе 
е предградие на Костур. Во градот се зачувани повеќе куќи од минатите векови 
кои овозможуваат тој да биде град– музеј. Населението се занимава со трговија, 
занаетчиство и со туризам. Во еден период од минатото бил значаен црковен цен-
тар. Јужно од градот се наоѓа аеродром.

Меѓутоа, за Димитар Керамичиев слободниот дел на Македонија му бил не-
говата татковинска љубов и место на неговата иднина во животот, семејството, 
науката, напредокот и работата. Неговото прво вработување било во Скопје.

Работел како психолог во фабриката за Органско хемиската индустрија 
(ОХИС) во Скопје, каде што го формирал Одделот за хуманизација на трудот, што 
беше единствена асоцијација од ваков вид во границите на тогашна Југославија. 

Се чини врвот во научната дејност го постигнал во 1991 година кога докто-
рирал на Скопскиот универзитет, под водство на познатиот спортски психолог 
Љубиша Лазаревиќ, професор од Белградскиот универзитет и станал доктор на 
науки.

Професор д-р Димитар Керамичиев е автор на низа трудови од областа на 
психологијата, презентирани во земјата и пошироко во поранешните југосло-
венски простори. Но, се чини делото „Психологија - во физичкото образование и 
спортот“ е негово врвно достигнување. Книгата е издание на Книгоиздателството 
„Македонска искра“ од Скопје, а рецензенти се доцент Виолета Арнаудова, до-
цент д-р Татјана Такашманова-Соколовска и професор д-р Димитар Циев. Делото 
содржи 430 страници и е поделено на 21 поглавје.

Ова дело, всушност, се однесува на студиите на Факултетот за физичка кул-
тура кои имаат интердисциплинарен карактер, бидејќи на Факултетот се оспо-
собуваат кадри за наставници по физичко образование, кадри за потребите на 
спортот, за спортската рекреација и за кинезитерапијата. Во рамките на општото 
стручно образование на овој Факултет се слуша и предметот Психологија со пси-
хологија на спортот, што професор д-р Димитар Керамичиев  како факултетски 
предмет го предавал цели дваесет години.

Во текот на професорувањето на Факултетот за физичка култура, Димитар-Та-
ки Керамичиев бил член на бројни општествени организации. Меѓу нив, најзначај-
но беше што тој како член на Претседателството на Матицата на иселениците од 
Македонија, во ноември 1993 година бил избран за нејзин претседател.
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Керамичиев како човек од егејскиот дел на Македонија, одлично бил примен 
за претседател, особено од Македонците од егејскиот дел на Македонија, кои се 
најбројни во прекуокеанските земји Канада и Австралија. Тој беше човекот кој ја 
организираше 45- годишната прослава од постоењето и активното работење на 
Матицата на иселениците од Македонија во 1996 година. На оваа прослава покро-
вител беше претседателот на Република Македонија, господин Киро Глигоров..

Инаку, улогата што ја одигра Матицата  на иселениците од Македонија во 
изминатиот период како национална патриотска институција, која е формирана 
на 17 мај 1951 година е огромна. За тие 45 години нејзината активност беше ис-
полнета со љубов и ентузијазам што непрекинато се вградуваше  во животот на 
Македонците раселени по светот. Македонските православни црковни општини, 
културно-уметнички и литературни друштва, драмските и музички групи, спорт-
ските клубови, училиштата и другите асоцијации со национален предзнак, се гри-
жат за зачувување на националните белези – јазикот, историјата, културата, маке-
донскиот фолклор и традициите. 

Матицата на иселениците во текот на нејзиното опстојување како национална 
и државна установа во период од 45 години, непрекинато ги градеше духовни-
те мостови со раселените Македонци, без разлика на тоа, од кои делови на Ма-
кедонија потекнуваат и без разлика на нивните причини за нивното иселување. 
Матицата на иселениците од Македонија, заедно со Македонската православна 
црква–Охридска архиепископија одигра исклучителна улога во поврзувањето со 
стотици илјади раселени Македонци со нивната родна земја.

Инаку, во име на вистината, треба да се каже дека Матицата на иселениците 
од Македонија како државна установа со атрибутот „матица“ постоеше во пери-
од од без малку половина век. Таа беше укината на 29 декември 1998 година, 
кога во тие прилики и неприлики се формира Министерството за иселеништво, 
на чело со м-р Мартин Треневски, а во кој состав беше и авторот на овие редови 
како  уредник на списанието „Македонија“. Министерството опстојуваше неколку 
години и потоа се формираа Агенцијата за иселеништво, како продолжение на 
Министерството за иселеништво и приватната организација Матица на иселени-
ците на Македонија.

Исто така, треба да се потенцира, дека Матицата на иселениците од Македо-
нија одигра значајна и непроценлива улога за илјадници Македонци раселени од 
дедовските огништа, без разлика од кој дел на Македонија потекнуваат, да оста-
нат Македонци и да и останат приврзани на нивната татковина, на македонската 
земја.

Инаку, во период од половина век,  Матицата на иселениците од Македонија 
ја раководеле видни личности на општествениот и културниот живот на Македо-
нија, меѓу кои: Томе Буклевски, Димче Мире, Живко Василевски, Боге Сотировски, 
академик Иван Катарџиев, д-р Томе Саздов, д-р Димитар Керамичиев и послед-
ниот беше д-р Ѓорѓи Тоновски. Сите тие заедно со уредништвото и соработниците 
на списанието „Македонија“ , со административниот персонал, а со поддршка на 
државата, улогата и значењето на Матицата на иселениците од Македонија, ќе 
останат неповторливи за македонското иселеништво ширум светот. 

Затоа, со право се вели дека професор д-р Димитар Керамичиев  во својот 
четиригодишен мандат беше продолжувач на името и делото на сите  оние кои се 
залагале за доброто на Македонците во дијаспората од сите делови на    етничка 
Македонија.
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ТРИФУН КОСТОВСКИ 
КТИТОР НА ХРАМОТ „РОЖДЕСТВО НА СВЕТА БОГОРОДИЦА“ ВО СКОПЈЕ

Трифун Костовски е познат и признат бизнисмен, голем  донатор и еден од 
најбогатите во Република Македонија; тој е македонски политичар, бизнисмен, 
екс-градоначалник на Скопје, вљубеник во Скопје и Македонија, хуманист, чове-
кољубец, пејач... Тој е финансиер и поддржувач на голем број невладини органи-
зации, болници и социјални установи, како и на голем број хуманитарни и волон-
терски активности. 

Исто така, тој дава спонзорство за едукација на млади музичари и уметници. 
Дава спонзорства за заштита и обнова на културно-историски споменици и на 
свети места на Македонската православна црква – Охридската архиепископија; 
дал донации за значајни активности и објекти во Скопје, како што беа за улица 
„Водњанска“, кејот „13 Ноември“, булеварот „Маркс и Енгелс“, споменикот на 
Мајка Тереза, инфраструктурата во неколку училишта, гимназии, факултети во 
Скопје и во други градови во Република Македонија.

Трифун Костовски е роден на 27 декември 1946 година во Скопје, во престол-
нината и градот на иднината на Република Македонија. Во Скопје го започнал 
своето образование и го завршил со дипломирањето на Економскиот факултет на 
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“. Покрај македонскиот, зборува и англис-
ки, полски, руски и хрватски јазик.

Неговата биографија е многу богата и во неа, меѓу другото се вели дека него-
вото прво вработување му било во „Технометал-Македонија“, во Скопје во 1971 
година. Потоа бил претставник на „Технометал-Македонија“ во Варшава, Полска, 
а во 1989 година се вработува во швајцарската компанија „Sitko“, во Виена, за која 
отворил претставништво во Варшава.

Трифун Костовски како македонски деловен човек е основач на познатата 
фирма „Кометал Трејд“ во Виена во 1991 година. Таа е компанија која се занимава 
со активности во сферата на металургијата на австрискиот, швајцарскиот, пол-
скиот, украинскиот и рускиот пазар. Судбината на Трифун Костовски е тој да биде 
на распетие меѓу Виена и Скопје, да живее со неговата сопруга Драгица и нивните 
деца Олга и Коста и во Швајцарија и во Македонија.

Со доаѓањето во Македонија, во Скопје го продолжува својот деловен пат. 
Така, меѓу другото,  тој стана еден од основачите и активен член на „Форумот за 
Македонија 2001“, во периодот од 2001 до 2004 година, на „Форумот за евроат-
лантска интеграција на Република Македонија“, во 2003 година и на „Граѓанското 
движење за Македонија“ во 2004 година; бил  член на Парламентарното собра-
ние на ЦЕИ во 2003 година, на Советодавното бизнис-тело, работен состав II на 
Пактот за стабилност на Југоисточна Европа (2003–) и на Бордот на Меѓународ-
ната кризна група од 2003 до 2006 година; корпоративен член на Советот за на-
дворешни работи на Соединетите Американски Држави  (2004–) и на Глобалната 
бизнис- коалиција за борба против СИДА (2005–).

Костовски е претседател на Здружението „Човекот пред сè“. Во последно вре-
ме е свртен кон човекот, кон обичните луѓе и нивните проблеми. Здружението на 
чие чело се наоѓа тој, во фокусот на внимание го има, пред сè, човекот.

Се чини дека 1998 година е една од најзначајните години за бизнисменот 
 Трифун Костовски. Имено, тогаш во мај ја формираше Фондацијата „Трифун 



422 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

 Костовски“. Функцијата на Фондацијата е финансирање на научни проекти, еди-
ции, публикации и уметнички колекции од национален интерес.

Таа е една од најзначајните фондации во Република Македонија. Формира-
на е во Македонската академија на науките и уметностите, која традиционално 
го одбележа денот на своето основање. Така, јубилејот 15 години постоење на 
Фондацијата „Трифун Костовски“ беше одбележан на 15 мај 2013 година. Покрај 
тоа, беше потенцирана големата улога на Фондацијата во поддршка на науката 
и културата, што и е основна цел на сопружниците Драгица и Трифун Костовски, 
притоа, информирајќи, дека во иднина започнатата мисија ќе ја продолжат нив-
ните деца, Олга и Коста. Инаку, МАНУ се гордее со досегашната плодна работа 
на Фондацијата која има големо значење за афирмација и развој на Македонија, 
воедно беше посочено на нејзината годишна програма од која беа издвоени и 
преиздадените книги, објавени пред пет години.

Одбележувањето на 17-годишнината од постоењето на Фондацијата „Трифун 
Костовски“ се одржа во просториите на МАНУ на 14 мај 2015 година. Притоа, гово-
рејќи во воведното обраќање, Олга Костовска, во лично име, во име на Управниот 
одбор на Фондацијата и основачот, нејзиниот татко, Трифун Костовски потсети 
дека со своето дејствување Фондацијата се обидува да ги зачува вистинските ли-
тературни, научни и културни вредности во државата. Костовска изрази надеж 
дека до јубилејното одбележување на 20-годишнината од постоењето ќе биде 
реализирана и иницијативата на Управниот одбор доставена до Претседател-
ството на МАНУ за воспоставување на меѓународно признание „Блаже Конески“, 
кое би им се доделувало секоја година на странски научници со исклучителни 
заслуги во афирмацијата на македонистиката. 

Таа напомна дека реиздавањето на делата на Кирил Пејчиновиќ и на истакна-
тиот српски социјалист Коста Новаковиќ доаѓа во време кога се чувствува голема 
потреба од зачувување на македонскиот јазик. Во рамките на едицијата на Фон-
дацијата за филмски портрети на академиците, информираше Олга Костовска, 
завршен е и портретот на академик Ѓорѓи Филиповски во траење од 30 минути 
по повод неговиот 95. роденден, а таа со особено внимание потенцираше дека 
Одборот на Фондацијата е отворен за разгледување на проекти и на млади науч-
ници и уметници и дека има желба и волја да им даде поддршка на оние што на 
тие полиња сакаат да ја имаат иднината и да партици-пираат и да го обликуваат 
научното и културното живеење во Македонија. 

Претседателот на МАНУ, академик Владо Камбовски, осврнувајќи се на дело-
то на Коста Новаковиќ „Македонија на Македонците, земјата на земјоделците“ 
кое за првпат било објавено во 1924 година, а на македонски јазик го издала Из-
давачката куќа „Култура“ во 1959 година, со поговор на Данчо Зографски, гово-
реше за големата улога на Новаковиќ во презентацијата на неговите ставови за 
состојбата во Македонија, на крајот од XIX и почетокот на XX век и нејзината по-
зиција на Балканот, меѓу балканските земји. Тој потсети дека социјалистот Коста 
Новаковиќ, кој за своите идеи бил и осудуван и на крајот и убиен во сталинистич-
ките чистки, ја критикувал политиката на Србија кон Македонија по Балканските 
војни, бранејќи го правото на Македонија за слобода и самоопределување. 

За вредноста на делото „Собрани дела“ од преродбеникот Кирил Пејчиновиќ 
и неговото влијание и денес во разбирањето на развојот на свеста за улогата на 
народниот јазик, на јазичната самобитност, говореше академик Катица Ќулавко-
ва. Таа воедно и го промовираше реизданието кое за првпат во едицијата „Од 
 македонското книжевно наследство“ го издала „Македонска книга“ од Скопје во 
1974 година, а го приредил Блаже Конески. 
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Инаку, бизнисменот и донатор  Костовски, меѓу другото е основач и финансиер 
на неколку медиумски куќи во Македонија; финансиер на бројни невладини орга-
низации, болници, социјални установи, хуманитарни и волонтерски активности и 
помагач на инвалиди, социјални случаи, болни за операции и лекувања; спонзор 
на заштита и обнова на културно-историски споменици, светилишта на МПЦ-ОА 
и на ИВЗ, како и донатор на значајни објекти и акции.

То беше сопственик на ракометниот клуб „Кометал“ од Ѓорче Петров, кој беше 
европски ракометен клупски шампион во женска конкуренција во 2001/2002 го-
дина.; претседател и спонзор на фудбалскиот клуб „Работнички Кометал“; спон-
зор на „Пелистер Кометал“ – повеќекратниот државен шампион во ракомет во 
машка конкуренција и претседател на Ракометната федерација на Република 
Македонија во периодот од 2003 до 2007 година.

Инаку, историскиот развој на „Кометал“ од Ѓорче Петров започнува со фор-
мирањето на македонскиот ракометен клуб кој беше основан во 1979 година. До 
осамостојувањето на Македонија, ЖРК „Ѓорче Петров“ настапувал во сојузните 
лиги на поранешна СФРЈ, а по добивањето на независноста на нашата држава и 
формирањето национална ракометна лига, клубот станал синоним за македон-
скиот ракомет со 16 шампионски и 15 титули во Купот на Македонија. 

Во 1994 година, по триумфот над тогаш неприкосновениот владетел во европ-
скиот женски ракомет, „Хипо“ од Виена, во РК „Ѓорче Петров“ како спонзор влезе 
„Кометал трејд“ на чело со Трифун Костовски и од маалски клуб го претворил 
во европски ракометен шампион. Најголемите успеси на тогашен „Кометал Ѓорче 
Петров“ (сега повторно РК „Ѓорче Петров“) на меѓународна сцена се освојување-
то на титулата европски шампион во 2002 година и вицешампионските титули 
во 2000 и во 2005 година. Во шампионската 2002 година, РК „Ѓорче Петров“ го 
освои и европскиот Суперкуп.

Политичката кариера господинот Трифун Костовски ја започна во 2002 годи-
на, кога беше избран за независен пратеник во Собранието на Република Маке-
донија и остана сè до 2005 година. Тоа му даде поттик да се кандидира за градо-
началник на градот Скопје во 2005 година, кога и беше избран на оваа значајна 
функција, на која остана до 2009 година.

Трифун Костовски, меѓу големиот број награди и признанија е добитник на на-
градата „Свети Климент Охридски“ за достигнувања во науката, уметноста, култу-
рата и хуманитарната дејност во 2004 година

Како христијанин и почитувач на Македонската православна црква – Охрид-
ска архиепископија, Трифун Костовски има спонзорирано голем број светилишта. 
Меѓу другото, има помогнато во санацијата на црквите: „Света Софија“ во Охрид 
и „Свети Пантелејмон“ во Велес и на конаците на манастирот „Свети Јован Би-
горски“. Исто така, има донирано во црквите „Свети Трифун“ во Кучково, „Свети 
Петар и Павле“ во Јурумлери, Скопско, „Свети Климент“ и „Света Петка“ во Штип, 
во храмот „Рождеството на Света Богородица Трорачица“ во Крива Паланка, а е 
помагател и на џамијата во Центар Жупа.

Најголемата инвестиција во верско-националните објекти на Трифун Костов-
ски е, секако, неговото ктиторство на изградбата на Соборниот храм „Рождество 
на Пресвета Богородица“ кој се наоѓа во центарот на градот Скопје. Црквата се 
наоѓа во познатото Пајко Маало на самиот кеј од левата страна на реката Вардар. 
Таа била соборен храм на градот Скопје и седиште на Скопската епархија (митро-
полија). Патрониот светец на црквата „Пресвета Богородица“ е заштитничка на 
градот Скопје.
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ЃОРЃИ ЛУМБУРОВСКИ 
И НЕГОВОТО ДЕЛО „СУДБИНИ”

Уште на почетокот сакам да истакнам дека е задоволство да се пишува за 
луѓе кои инспирираат, кои задолжуваат и кои заветуваат, за луѓе кои оставаат 
неизбришливи траги во пријателството, заедничката работа како современици 
и поклоници на напредокот на својот крај, на својот народ во татковината и во 
дијаспората и на својата сакана Македонија. Таков е случајот со нашиот покоен 
пријател, другар и соработник Ѓорѓи Лумбуровски. 

Тој е човекот со кого сме биле во делегацијата за поклонение на просветите-
лот свети Методиј Солунски во Елвангел, Германија. Како Македонци од печал-
барските преспанско-битолските краеви сме имале слични семејни иселенички 
судбини, тој со брат му во Сао Паоло, а јас со моите родители во Рио де Жанеиро, 
во Бразил и нашето семејство во Торонто, Детроит и САД. 

Ѓорѓи Лумбуровски беше еден од највредните и големи  трудбеници со кого, 
заедно со другите членови на Одборот сме ги организирале изминатите седум 
меѓународни симпозиуми на Српскиот конзулат во Република Македонија, на 
чело со почитуваниот почесен конзул, Силјан Мицевски.

 Ѓорѓи секогаш беше подготвен да се ангажира на овие наши симпозиуми кои 
претставуваат единствен пример во Македонија  во областа на науката, култура-
та и секојдневното живеење, кои ги отвораат патиштата за соработка мегу Репу-
блика Македонија и Република Србија и меѓу двата пријателски народа Србите 
и Македонците. И,  конечно, сакам да потенцирам дека Ѓорѓи Лумбуровски беше 
мојот бесценет соработник и коавтор за подготвување на монографијата на по-
читуваниот Силјан Мицевски.

Инаку, м-р Ѓорѓи Лумбуровски е роден на 12 април 1938 година во  Породин 
- Битолско. Неговото родно село се наоѓа во јужниот дел на Битолското Поле, на 
потпланинскиот пат кој води јужно од Битола кон селото Драгош и понатаму кон 
егејскиот дел на Македонија. Од  Битола, е оддалечено два-тринаесет километри, 
сместено во рамничарскиот дел под Баба Планина. 

Породин е населба со богата историја, во кое се родени голем број видни лич-
ности. Во непосредна близина на Породин е познатото археолошко наоѓалиште 
од средниот период на младото камено време - неолитот наречено „Тумба”. Тоа е 
место населено со православни Македонци, со 5 македонски православни цркви, 
кои почнале да ги градат уште од Х век, нивен заеднички манастир е сегашната 
црква „Света Богородица” во Велушина, каде што бил закопан еден од синовите 
на Цар Самуил. 

Најголемиот дел од животот Ѓорѓи Лумбуровски го помина во Битола, градот 
на конзулите, како што го нарекуваат. Тоа е родното место на  неговото семејство. 
Битола е неговата гордост, инспирација и предизвик, во која Ѓорѓи живеше со 
својата сопруга и нивното пошироко семејство. Таму тој работеше и таму постигна 
значајни резултати како успешен општественик, функционер кој го водеше обра-
зованието во Битола.  Тој беше познат и признат граѓанин на Битола, на Републи-
ка Македонија. 

Инаку, Битола е најголем градски центар во Пелагониската котлина што се 
протега во југозападниот дел на Вардарска Македонија. Котлината е заградена 
од исток со Селечка Планина, од североисток со планината Козјак, од север со 
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ограноците на планинскиот масив Јакупица и планините Бабуна и Даутица; од 
запад со планините: Бушева, Крушевска, Древеничка, Бигла, Баба со врвот Пелис-
тер (2.601 м) и Неретска Планина.

М-р Ѓорѓи Лумбуровски завршил средно образование (гимназија) во Битола, а Фи-
лозофски факултет во Скопје, потоа завршил постдипломски студии (магистратура) 
на Факултетот за политички науки - Социологија на образованието во Белград. 

Од учебната 1962/63 година до 1967/68 година бил професор во Гимназијата 
„Јосип Броз Тито” во Битола. Од ноември 1968 година до јули 2000 година, кога 
се пензионирал бил на повеќе функции, и тоа:

секретар на Заедницата за образование; секретар на Секретаријатот за 
општествени дејности и член на Извршниот совет на Собранието на Општина Би-
тола; секретар на ОК – ССРНМ – Битола; потпретседател на Извршниот совет на 
Собранието на Општина Битола и раководител на Подрачната единица на Минис-
терството за образование и физичка култура – Битола. 

М-р Ѓорѓи Лумбуровски бил активен учесник во организирањето и одржу-
вањето на повеќе научни собири и во издавањето на одделни трудови – моногра-
фии, зборници и едиции. Меѓу позначајните функции се следните: претседател и 
учесник на Организацискиот одбор на научниот собир „Развојот и перспективи-
те на воспитанието и образованието во Битола; претседател на Организациски-
от одбор на меѓународниот научен собир на тема „Јазичните појави во Битола и 
Битолско денеска и во минатото” и член на Уредувачкиот одбор на истоимениот 
зборник; претседател на Редакцискиот одбор на монографијата „Битола”; главен 
и одговорен уредник во едицијата „Незаборавени”; претседател на Друштвото за 
наука и уметност – Битола и соработник на гласилото „Прилози”; претседател на 
РСИЗ за научни дејности во својство на собир и претседател на Универзитетскиот 
совет на Универзитетот во Битола.

Но, тој, исто така, се занимава и со литература. Така, неговите раскази „Ноќ”, 
„Средба” и „Марија” се објавени во списанието за литература, уметност и општест-
вени прашања „Развиток”, а „Четирите фази на непреболот” и „Корени” во „Битол-
ски весник” на 20 март и на 19 мај, 2000 година.

М-р Ѓорѓи Лумбуровски е коавтор со авторот на овие редови, Славе Катин на 
монографското дело за бизнисменот Силјан Мицевски, кој е исклучително голе-
ма, позната, призната и неодминлива личност и, без сомнение, еден од економски 
најуспешните Македонци во Битола и во Македонија.

Исто така, Ѓорѓи Лумбуровски беше еден од најактивните членови на Одборот 
за одржување на меѓународните научни собири што ги организира  Конзулатот 
на Република Србија во Република Македонија, почнувајќи од самиот почеток во 
2009 година до неговата смрт на 1 февруари 2016 година.

Во изминатите седум години беше член на Редакцискиот одбор и одговорен 
уредник на сите досегашни шест зборници, а во исто време со неговите органи-
зациски способности, надареност за пишување, високите квалитети како човек и 
научник беше десна рака на почесниот конзул Силјан Мицевски. 

М-р Ѓорѓи Лумбуровски е добитник на Златна плакета за извонреден придо-
нес во основањето и афирмацијата на Фестивалот на филмската камера „Браќа 
Манаки” во Битола. 

Тој како писател си ја проба својата среќа со пишување раскази, кои ги собра 
во едно и негово прво литературно дело под име „Судбини”. Ова дело на м-р Ѓорѓи 
Лумбуровски претставува убав пример на збирка раскази на книгоиздателството 
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„Македонска искра” од Скопје, чиј главен и одговорен уредник е авторот на овие 
редови. Збирката е отпечатена во тираж од 300 примероци во печатницата „АНС” 
во Битола во 2006 година. 

Збирката „Судбини”, содржи 12 куси раскази, кои во реален приказ осветлуваат 
едно време кога своето престанува да биде свое и сè станува заедничко, „руската 
колективизација”. За жал, тоа беше време кое остави лузни на индивидуалноста 
кај населението во Македонија и пошироко. Горги Лумбуровски ни го насликува 
времето на колективизацијата во композиција со препознатливи книжевни вред-
ности и литературни остварувања кои заслужуваат посебно внимание и побуду-
ваат интерес кај читателот.

Расказите, всушност, претставуваат фрагменти од една целина, а тоа е жи-
вотот на македонскиот народ од Породин, од Битолско, сличен или идентичен 
како и на другите страдалници во Македонија. Авторот мајсторски, низ описите 
на повеќе карактеристични ситуации, ги доловува и опишува сите трауми, разо-
чарувања, убавини, но и притаени надежи  што ги доживуваат неговите соселани 
од Породин.

Инаку, неговиот роден крај - Породин, е местото на љубовта, тагата, минатото 
и иднината кое одеднаш ги раширува селските меѓи и се шири, најпрвин, по Ев-
ропа а потоа по Австралија, Јужна и Северна Америка. Секаде каде што стапнува 
ногата на породинецот, однесува парче од породинската  тага и веселба, љубов и 
омраза и подвиг. Низ ликовите секој читател ќе препознае дел од судбината, онаа 
својата, или онаа на неговиот најблизок.

„Судбини” на авторот на овие кратки раскази, исто така, содржат уште една 
суштинска нишка. Таа е портретот на покорната, помирлива и пожртвувана маке-
донската селска жена од Породин. Во расказите се чувствува немирот на жените 
оставени во родното село, забрадени во тешката работа на поле, а оптоварени со 
стравот дека нивните мажи по светот се преженети и среќни. 

Во суштина овие раскази претставуваат  успешна психолошка анализа на вна-
трешниот живот  не само на главните ликови со родниот крај, туку и на неколку ка-
рактеристични ликови од македонската дијаспора, особено неговиот брат во Бразил. 

Инаку, Ѓорѓи Лумбуровски, поголем дел од животот помина во викенд-куќата 
која се наоѓа од спротива на Хераклеја Линкестис, градска населба од старома-
кедонско време до средниот век. Основана е кон средината на IV век пр.н.е. од 
страна на кралот Филип II Македонски, како важен стратегиски пункт. 

Хераклеја Линкестис се наоѓа на јужната периферија на градот Битола, во 
подножјето на Баба Планина. Името го носи според Хераклеја, митскиот јунак и 
родоначалник на македонската кралска династија Аргеади, додека епитетот Лин-
кестис со значење „Линкестидска”, доаѓа од називот на регионот Линкестида во 
кој се наоѓал градот, а во кој живеело древното македонско племе Линкестиди. 
Сместена во плодна рамнина, од север заштитена од Баба Планина, односно ри-
дот Тумбе Кафе и реката Сива Вода на југ, Хераклеја опстојала и се развила во 
една значајна раскрсница на патот Виа Игнација кој ги поврзувал Драч и Босфор. 

Во Хераклеја посебно внимание и восхит буди импозантната градба на теа-
тарот каде што од генијот на искусниот градител од тоа време, Витрубиј, бил до-
веден во совршенство. Хипотетичките податоци, забележани од археолозите и 
историчарите на уметноста, говорат за тоа дека почетоците на неговата градба 
датираат од времето на царот Хадријан, а завршните зафати биле изведени во 
времето на Антонин Пие. 
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КОЛЕ МАНЕВ 
ЛИКОВЕН УМЕТНИК И ФИЛМСКИ ТВОРЕЦ

Сликарот Коле Манев е познат македонски ликовен уметник и филмски ра-
ботник од областа на документаристиката. Со своите уметнички дела е познат и 
признат не само во Македонија, туку и на Балканот и пошироко. Коле Манев тргна 
од селото Бапчор, Костурско во егејскиот дел на Македонија и стаса до Париз. За 
своето ликовно творештво го доби одликувањето „Почесен витез на творештвото“.

Ликовниот уметник  Коле Манев досега имал најмалку шест самостојни из-
ложби, а учествувал и на неколку групни претставувања во Париз, во Франција, 
неговата трета татковина. Неговото име е поврзано со организирање на ликовни 
претставувања на македонски уметници во Франција и на француски уметници 
во Република Македонија. 

Од досегашните претставувања на македонската ликовна уметност во Париз, 
на Манев може да се издвои изложбата на ДЛУМ во 1996 година по повод 50 го-
дини од постоењето на Друштвото и изложбата „Ликовни средби“, а во Амбасада-
та на Македонија во Париз, тој го има претставено својот богат опус, изложувајќи 
дваесетина дела.

Коле Манев е роден на 5 април 1941 година, во селото Бапчор, во егејскиот дел 
на Македонија. Тој е сликар и филмски работник од областа на документаристи-
ката. Како дете - протерано заминал во непознат правец заедно со дваесеттина 
илјади Македончиња протерани од Егејска Македонија. Од Бапчор има многу по-
знати и признати Македонци ширум светот. 

Македонското револуционерно село Бапчор е планинско село со непрегледни 
пасишта во Општината Костур, во Егејска Македонија, денес во областа Западна 
Македонија, Грција. Селото се наоѓа на 15 километри североисточно од градот 
Костур (Касторија) и Костурското Езеро, во историско-географската област Попо-
ле, во падините на Нередска Планина. 

Според локалните преданија, Бапчор настанало од жителите на населбите Ро-
вици, Круша и Козјак - најверојатно во средниот век. Своето име тоа го добило од 
зборот бач, односно старешина на бачило. За време на османлиското владеење 
Бапчор било место каде се криеле ајдутите. 

Тоа е големо македонско село, во кое според пишаните документи во 1905 го-
дина во селото живееле 1360 Македонци и работело егзархиско училиште. Пора-
ди активното учество на локалното население во Илинденското востание, селото 
настрадало од страна на османлиските војски. Според писмото на водачите на 
востанието во Костурско, Васил Чакаларов, Лазар Поптрајков, Пандо Кљашев, 
Манол Розов и Михаил Розов, кое било испратено до сите странски конзулати во 
Битола на 30 август 1903 година, во селото на 22 август биле убиени дваесетина 
Македонци.

По Балканските војни, селото Бапчор било вклучено во составот на Грција. На 
пописот од 1913 година биле евидентирани 1216 жители, додека на пописот од 
1920 година, во селото биле евидентирани 959 жители.

Миграцијата на жителите на селото во Соединетите Американски Држави била 
масовна по завршувањето на Илинденското востание. Миграцијата продолжила 
и во текот на двете светски војни. Една од најстарите колонии на Македонците 
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во Соединетите Американски Држави е таа во Форт Вејн, Индијана, која била ос-
нована од доселеници од Костурско. Во 1912 година преселениците од Бапчор го 
основале во Форт Вејн своето благотворно друштво наречено „Вич“, кое ги пома-
гало со значителни средства своите соселани во Бапчор. Во 1932 година дел од 
емигрантите создале и своја гранка на компанијата и во градот Рочестер, во др-
жавата Њујорк. Во меѓувреме, пак, во 1921 година емигрантите од Бапчор учест-
вувале во формирањето на братството Костур во Форт Вејн, кое било домаќин 
при формирањето на Македонската патриотска организација (МПО) во октомври 
1922 година. 

По Грчката граѓанска војна, Бапчор целосно се распаднало, за што сведочат 
растурените македонски куќи. Населението на селото било принудено да побегне 
кон Македонија, додека еден дел заминале кон социјалистичките земји од Ис-
точна Европа. По нормализацијата на состојбата грчките власти не го обновиле 
селото, додека пространите и богати пасишта кои биле во сопственост на маке-
донските селани им биле доделен на грчки селани кои биле доселени од Епир. Во 
1955 година името на вековното Бапчор било преименувано во Пименико, што во 
македонски превод значи сточарска населба.

Еден од тие македонски страдалници од селото Бач е, секако, ликовниот умет-
ник и филмски работник Коле Манев. Во неговата биографија е запишано дека 
повеќе години живеел во детски домови во Романија (1948–1956), каде што го 
завршил основното училиште, а потоа, се вратил во Република Македонија, каде 
го завршил Уметничкото училиште во Скопје (1956–1960) и студирал на Ликовна-
та академија во Белград (1960–1964). Член е на ДЛУМ и на ДЛУПУМ. Приредил 
повеќе самостојни изложби (Париз, Скопје, Софија и други места). Неговиот филм 
„Баскавските извори“ ја освоил првата награда на ТВ фестивалот во Блед (1972), 
а со долгометражниот документарен филм „Тулгеш“ освоил Гран-при на Мартов-
скиот фестивал во Белград (1977). Бил претседател на ДЛУМ (2006). 

Од 1984 година, како самостоен уметник, интензивно му се посветил на сли-
карството со чести патувања во Париз каде ги реализирал првите самостојни из-
ложби. Авторот е добитник и на голем број меѓународни награди и признанија за 
филм и за сликарство. Меѓу другото, добитник е на признанието „Почесен витез 
од областа на уметноста и науката“ на Министерството за култура на Република 
Франција, наградата „Нерешки мајстори“, четворократен добитник е на наградата 
„Мал-формат“, како и наградите за „Цртеж“ на ДЛУМ, „Наше историско минато“ и 
наградата на Ликовната манифестација во Цетиње. 

Член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија (ДЛУМ) од 1974 
година. Има реализирано повеќе од дваесет самостојни изложби и учесник е на 
многубројни групни изложби. Живее и работи во Скопје и во Лазарополе.

Често се вели дека Коле Манев е сликар на човечката болка и неспокој. Тоа е 
дел од животот на откорнатите, на луѓето раштркани низ светот, духовно осака-
тени, во кои копка немирот по детството и по згаснатото родно огниште. Оттука и 
нагласениот неспокој и тага во очите на неговите ликови, оставени на крстопатот 
во осамата на ноќта да водат дијалог со долгата и траорна тишина. 

Тој е македонски еминентен сликар, но во исто време и автор на филмското 
творештво. Манев работел и како режисер на анимирани и документарни фил-
мови, а има напишано и повеќе сценарија.
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Инаку, Коле Манев го најде својот мир во Лазарополе, кое по многу нешта му 
наликува на неговото родно Бапчор. Тој е предводник на големата и значајна гру-
па на македонски сликари, прогонети од своите родни огништа во Егејската Ма-
кедонија за време на Граѓанската војна во Грција во 1948 година. Тој е е ценет и 
како портретист и автор на пејзажи и мртва природа.

Коле Манев за неговото Лазарополе ќе рече: „Летниве денови ги минувам во 
мојата викендичка во Лазарополе, најубавото и најинспиративното место во др-
жавата. Овде сум, буквално, прероден, сликам, планинарам, јавам..., со еден збор, 
живеам здрав живот. Ги нема главоболките и нервозите од градот. Само енергија 
за подготовка на нови изложби.

Во неколку мои писанија имам споменато дека Лазарополе го одбрав како ме-
сто за духовно и физичко надополнување, во недостиг и замена за моето село 
Бапчор, кое, за жал, историската судбина го остави од другата страна на граница-
та, во Егејска Македонија, Грција! Повеќе од триесет години одам или се враќам 
од Лазарополе. Во овој изминат период со ова село ги споделив сите годишни вре-
миња, студените зими, прекрасните есенски и пролетни периоди, како и топлите 
лета! Во 1978 година, кога за првпат се најдов во Лазарополе, многу од селските 
куќи беа во незавидна состојба, напуштени и во процес на руинирање! Потоа дој-
де времето на враќање на локалните жители и масовно градење на сопствените 
живеалишта со сите удобности во нив. Се сеќавам кога во Лазарополе работеше 
земјоделската задруга „Кочо Рацин“ дружењето со Анте Поповски и Симон Дра-
кул, или со Љубиша Георгиевски, кој не можеше да замисли прошетка без прису-
ство на Анте! Од нив и од многу други соселани ја дознав историјата на селото, за 
улогата на Ѓурчин Кокале, кој ја изградил Горната чешма и црквата „Свети Ѓоргија“ 
во која е откриена новата фреска „Страшниот суд“, дело на Дичо Зографот, роден 
во соседното село Тресонче! Како и многу други села и Лазарополе ја доживеа 
современата транзиција!“

За неговото творештво, пак, академикот Анте Поповски од Лазарополе ќе го 
напише следното: „Коле Манев творештвото го восприема како веристички одраз 
на автономни и специфични духовни суштини. Нивниот веризам не е фотограф-
ски препис ниту, пак, фиктивно поимање на животот: подеднакво во овие цртежи 
има и традиционалистички, и романтичарски - и антитрадиционалистички и ан-
тиромантичарски тенденции. Неговиот веризам е конзистентна теза според која 
животот вон нас е само маргинален одраз на индивидуалните суштини. Наши-
от внатрешен немир, соѕидан од блокови психоматерија, е во постојан довик со 
отуѓувањето и безизлезот“.

Академикот Георги Старделов, пак, за Коле Манев ќе напише: „Според мое ми-
слење, во односот на еден сликар кон човечкото тело е скриена, пред сè, една не-
гова концепција за човекот. Не случајно актот го среќаваме како доминантен мотив 
во некои преломни временски раздобја кога се менува сликата за човекот, т.е. кога 
се случуваат рески мени во антрополошката парадигма на времето, кога човекот 
е исправен пред нови загатки за својата природа. Затоа, колку и да звучи парадо-
ксално можеме да речеме дека сето сликарство, всушност, ги слика драматичните, 
загадочните, човекови прашања: Кој сум јас? Од каде доаѓам? Каде одам?“

Инаку, Коле Манев, заедно со авторот на овие редови и со поголема група по-
знати македонски личности од етничка Македонија е член на Фондацијата „Браќа 
Џидрови“, трите браќа на д-р Лефтер Манче од Отава кои ги дадоа своите млади 
животи во Граѓанската војна во Грција во 1948 година. 
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БЛАГОЈ МЕХАНЏИСКИ 
ДОНАТОР НА МПЦ-ОА

 
Благој Механџиски е познат бизнисмен, истакнат хуманист и докажан донатор. 

Тој е признат, уважен и респектиран на низа полиња и децениски потврдено во 
бизнис заедницата во Република Македонија и на пошироките простори. Макси-
мално  повеќе од 25 години е посветен на веледрогеријата „ЗЕГИН“ и е пример за 
развојната нагорнина на оваа компанија. 

Тој постојано се залага за афирмација на аптекарството во Република Маке-
донија, на Балканот и пошироко. Таквата угледна бизнис ѕвезда, легенда во ап-
текарската фела, вљубеник во народот, во својата татковина, секогаш го водела 
светата мисла да го претстави бизнисот и да остави траги за генерации. 

Животната приказна за м-р Благој  Механџиски-Бари, или Зегин, како што не-
говите другари и пријатели го завикаа од млади години, започнала во убавата 
Малешевија, во селото Русиново. Питом и мирен регион, исто толку и дарежлив 
и сѐ уште неоткриен дел од природата, а богат со културно наследство. Предел 
во кој се родени или имаат потекло плејада македонски револуционери, инте-
лектуалци, бизнисмени, професори, новинари, научници, книжевници, различни 
стручњаци и други личности кои се борат за афирмација на својот крај  и на своја-
та земја и кои постигнале видни резултати на различни полиња.

Со Русиново се поврзани животот и смртта  на големиот македонски револу-
ционер Даме Груев, чија судбина била да погине за Македонија, токму во атарот 
на селото Русиново, на планинскиот врв Петлец. Тоа е место од каде Даме Груев 
ја рашири љубовта кон етничка Македонија и со истата таа исконска љубов ги 
задои младите македонски генерации, кои со почит се поклонуваат пред неговата 
спомен-плоча.

Името и делото на Даме Груев е тесно поврзано со голем број знајни и незнајни 
револуционери од Малешевијата, особено со револуционерот од Русиново, Нико-
ла Петров-Русински (Чукарски). Личност кој со  спомен - обележјето, донација на 
Благој Механџиски, го краси центарот на Берово, а со своето име на Основното 
училиште во Русиново ги потсетува и старите и младите генерации да ги чуваат 
придобивките на слободата. 

Посебно место во историја на Русиново има Благој Механџиски, за кого со пра-
во се вели дека е еден од најголемите македонски бизнисмени и хуманисти. Тој 
со својата харизма, упорност и докажани дела и вредности, како и со неговата  
неотстапност, останува доследен и горделив Македонец, двигател на   низа ино-
вативни пристапи во аптекарството, за што заслужува големо признание.  

Многумина рекле и напишале дека Благој, Бари, Зегин е еден и единствен, не-
повторлив. Бизнисот проникнува од неговото срце, па тој го храбри, воздигнува, 
облагородува, збогатува и ги мотивира луѓето кои купуваат во „ЗЕГИН“ додека 
мисијата му го трасира патот да биде посветен деловен човек, хуманист, донатор, 
добротвор... 

Животната и бизнис сага на Благој Механџиски, истовремено е еден вид сто-
рија и историска вистина на Малешевијата, на Македонија, на деловното жи-
веење, на успесите, падовите и постигнувањата на една голема компанија како 
што е „ЗЕГИН“. Во биографијата што авторот на овие редови Славе Катин ја под-
готви за него, за неговиот животен пат, дело и постигнувања, сублимирано се про-
ектира најновата фаза на историјата на деловниот живот во  Македонија. Затоа, 
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монографијата ги надминува рамките на обично дело за животот на еден бизнис-
мен од Македонија. 

Тој е исклучително позната и неодминлива личност меѓу македонските делов-
ни луѓе. Него со право веќе  неколку децении во Македонија и регионот го прет-
ставуваат како хуман, благороден човек и голем бизнисмен, кој управува со фар-
маколошки бизнис и паралелно со тоа им помага на луѓето.  Познат е како голем 
христијанин, посветен и верен на Македонската православната црква –Охридска 
архиепископија, на македонскиот народ и на Македонија. 

Личноста Благој Механџиски воопшто не е лесно да се опише. Имено, неговите 
пријатели често велат дека тој е човек кој во текот на бизнисот се претвора во 
„машина“, додека во приватниот живот и во ретките слободни моменти знае да се 
пошегува, да викне и да го забавува друштвото. Како негов биограф го познавам 
уште од студентските денови и знам дека неговиот животен пат не бил лесен. Тој 
секогаш се борел за својот став, па дури и по цена на пропаст, затоа Бари, како 
што го викаме Благој, заедно со „ЗЕГИН“ е еден-единствен и неповторлив. 

На неговите вработени, многу често не им е јасно зошто мораат да трчаат по 
него додека им ги соопштува работните задачи, меѓутоа, токму тоа е Благој.  Тој е 
човек со многу обврски, човек којшто мисли „турбо“ и брзо донесува одлуки. За-
тоа,  не случајно се вели дека кога се зборува за менаџерот на „ЗЕГИН“, Благој Ме-
ханџиски, се зборува за бизнисмен од новата структура на деловни луѓе коишто 
имаат визија за развојот на своето претпријатие и имаат голем осет за вложување 
на капиталот и негово оплодување. 

Благој Механџиски е роден во село Русиново, Беровско, во кое ги минал први-
те детски години. Русиново  е најголемата и една од најубавите населби во Мале-
шевијата. Со центарот на општината Берово е поврзан со асфалтен пат долг око-
лу пет километри. Во него живее исклучително македонско население, меѓу кое 
постоело и ќе постои сплотеност и разбирање, што е мошне голема придобивка 
да биде пријатно место за живеење. Таму тој го завршил основното образование 
и продолжил да се школува во Берово и во Скопје.

И покрај тоа што за бизнисменот Механџиски често се вели дека е светски 
човек и талкач по нови предизвици, сепак, тој не го заборава Малеш, туку често 
навраќа во својот дом во Берово и, со својот бизнис и донаторство денес е прису-
тен во Малешевијата.

Тој потекнува од семејната лоза Механџиски која е стара, русинска лоза со ве-
ковни традиции. Горд е  на своите малешевски македонски корени. Таму се родил 
и неговиот татко Никола и мајка му Викторија. 

Често се вели дека Благој Механџиски е душата на веледрогеријата „ЗЕГИН“, 
чија идеја за формирање датира од 1974 година, кога тој го завршил Медицин-
скиот факултет. Тогаш му се отворија патиштата да влезе во бизнисот со лекови. 
Како претставник и во соработка со „Кемофармација“ од Љубљана, Механџиски 
ги покажа неговите квалитети и капацитети во бизнисот со лекови.

 Овој бизнисмен  како водечка личност и сопственик на веледрогеријата „ЗЕ-
ГИН“, е донатор и поддржувач на голем број културни, спортски, фолклорни и на-
ционални активности, особено во Малешевијата и Скопје. За период од 26 години, 
колку што постои  неговата фирма „ЗЕГИН“ има донирано во домови со деца без 
родители, поединци, училишта, спортисти и спортски настани, здравствени и дру-
ги установи и институции и најразлични манифестации, како и дарител на бројни 
македонски православни храмови во Република Македонија.  
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Механџиски отсекогаш бил добротворец. Тоа го правел уште во средно учи-
лиште - како гимназијалец, а и подоцна како студент. Лично присуствува на сите 
свои донации, секогаш знае за што се наменети парите што се даваат и редовно 
плаќа данок, од што, за жал, не е ослободена ниту една хуманитарна организа-
ција. Затоа, со право се вели дека за големината на една личност најмногу збору-
ваат делата кои таа ги прави.

Механџински е познат донатор на бројни македонски православни храмови во 
Република Македонија. Имено, како своја донација ја дари иконата (акрилик, при-
родна големина) со ликот на свети Никола за најстарата македонска православна 
црква во Малешевијата, „Света Петка  Параскева“ во неговото родно Русиново. 

Затоа, мај 1999 година за Русиново е запишан како светол ден за спас на души-
те на македонските револуционери Дамјан Груев, Сандо Китанов, Атанас Карчев 
и Никола Петров Русински, како и на соселаните на Механџиски кои почиваат на 
селските гробишта. 

Потоа, во 2000 година, во период од 100 дена, Механџиски своето донатор-
ство го насочи во реставрирањето и конзервацијата на иконите од црквата „Све-
та Петка Параскева“. Беа конзервирани повеќе од 60 икони, а по велигденските 
празници во Русиново се изврши реставрирање на иконостасот во црквата, за 
која податоците тврдат дека е најстара и најубава црква во Малешевијата, однос-
но во родното место на донаторот Благој Механџиски. 

Исто така, во летните месеци беа изведени и градежни работи на црквата, и до 
крајот на 2000 година „Света Петка Параскева“ во Русиново беше во ново руво. 

Во 1999 година, неизмерната хуманост на Механџиски се потврди со неговата 
донација на Клиниката за онкологија. Тогаш Клиниката доби лекови, односно ци-
тостатици, во вредност од 80.000 германски марки. Потоа, за 45 лица со бубреж-
на инсуфициенција од источниот дел на земјава, тој подари линија за реверзна 
осмоза во вредност од 20.000 германски марки и тоа за Медицинскиот центар 
во Делчево, со што се овозможи да профункционира Центарот за дијализа, а бо-
лните од Кочани, Делчево и Берово повеќе да не патуваат во Струга, за што беше 
прогласен за донатор на годината во Република Македонија. 

Во почетокот на април 2002 година хуманитарна помош му беше доделена на 
населението на Лешок, во Тетовскиот регион. Таму беше разрушен македонскиот 
православен храм „Свети Атанасиј“ големо македонско историско светилиште, 
а помошта, исто така,  беше доделена од веледрогеријата „ЗЕГИН“,во соработка 
со француската амбасада. Притоа, во  старата црквичка „Света Богородица“ која 
потекнува од XIV век, сместена во внатрешноста на Лешочкиот манастир беше 
одржана молитва со порака за мир меѓу луѓето.

За неговата докажана хуманост и солидарност, тој е  лауреат на многу домаш-
ни и меѓународни награди и признанија, меѓу кои и на наградата „Најхумано лице“ 
за 1999 година; во истата година, тој беше прогласен за донатор на годината во 
Република Македонија: во 2007 година, Механџиски е избран за најменаџер за 
Југоисточна и за Средна Европа; веледрогеријата „ЗЕГИН“ чиј сопственик е Бла-
гој Механџиски, е македонски лауреат на престижната награда „Бизнис партнер 
2009“, што по петнаесетти пат се одржа во Белград, потоа добитник е на награ-
дите: „Признание за најпознат бренд на Југоисточна Европа“, „Супер бренд во Ма-
кедонија 2009 година“, „Најменаџер на Југоисточна и Средна Европа“ и „Региона-
лен бизнис партнер за 2009 година“.
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АКАДЕМИКОТ ЖАН МИТРЕВ 
ЧОВЕК СО ГОЛЕМО СРЦЕ

Голем е предизвикот да се пишува за академик д-р Жан Митрев, за човекот со 
големо македонско срце, за човекот кои спасил многу животи, за човекот кој оди и 
води по правиот македонски пат, за човекот кој е познат и признат во Македонија 
и во светот. Да се пишува   за ваква личност во исто време претставува и задовол-
ство и обврска, и почит и преку него и афирмација на својот македонски народ и 
на Македонија од античко време до денес.

Академик д-р Жан Митрев е човекот на кого со Божја промисла му се оствари 
сонот што го сонуваше и во Македонија и надвор од родната земја, во дијаспо-
рата, и му стана вистина неговата клиника која го носи името на македонскиот 
крал Филип Втори да биде во Македонија. Му се оствари желбата да стане врвен 
македонски лекар, специјалист по кардиохирургија, научен работник и академик. 

Жан Митрев Костадинов е роден на 11 јануари 1961 година во Штип. Потекну-
ва од семејство каде се негувала вербата во традицијата. Израснат и воспитан 
во кругот на семејството каде отсекогаш се почитувале верата и христијанските 
обичаи, кај него се развива почитта кон религијата и љубовта кон Македонија и 
својот роден град Штип, кој дал многу значајни личности од областа на просвета-
та, политиката, науката, уметноста, културата и спортот.

Најголем дел од својата младост ја поминува во Штип, поминувајќи ги сите жи-
вотни фази на детството и адолесценцијата, како и во Виница, од каде е неговата 
мајка Милка. Жан Митрев завршува основно и средно (гимназиско) образование 
во Штип, а од 1979 година студира на Медицинскиот факултет при Универзитетот 
„Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. По дипломирањето во 1985 година, се врабо-
тува како лекар по општа практика на Одделот  за брза помош, Општа хирургија 
во болницата во Штип, каде ја доживува својата прва стручна афирмација.

Во биографијата на академик д-р Жан Митрев е запишано дека во 1979 година 
се запишува на студии на Медицинскиот  факултет при Универзитет „Свети Кирил 
и Методиј“ во Скопје и дипломирал во 1985 година.  Како лекар по општа практи-
ка се вработил во Штип, каде останал до 1988 година.

Меѓутоа, иако се длабоки корените кои еден млад човек го поврзуваат со род-
ниот град, судбината ќе го одвои Митрев од родната грутка и ќе го однесе да-
леку од Македонија, од   неговите другари, пријатели... Едноставно, ќе тргне по 
патот на успехот. Навидум неостварливата студентска желба кога за време на 
студентската практика се сретнува со кардиохирургијата, станува возможна во 
1988 година кога добива специјализација по општа хирургија на Медицинскиот 
факултет во Скопје. Стремежот да се занимава со оперативни зафати на градниот 
кош (торакална хирургија) ќе го одведе истата година на Клиниката за кардиохи-
рургија „РЕБРО“ на Медицинскиот факултет во Загреб. Таму за првпат ќе се срет-
не со вистинските оперативни зафати на отворен граден кош и операции на срце. 
На Медицинскиот факултет во Загреб ги завршува и постдипломските студии. 

Својот пат го продолжува од Загреб во Франкфурт каде што две години работи 
како асистент и научен асистент на Клиниката за торакална и кардиоваскуларна 
хирургија „Јохан Волфганг Гете“ на Универзитетот во Франкфурт, Германија. По-
тоа, во 1993 година, му било овозможено девет месеци  да работи како асистент 
на Клиниката за кардиохирургија во Лудвигсхафен, како и една година  да  биде 
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асистент на Клиниката за кардиоваскуларна хирургија, на Медицинскиот факул-
тет во Цирих, Швајцарија.

Во период од октомври 1994 до јуни 1997 година работи како самостоен хирург 
на Клиниката за кардиоваскуларна хирургија во Херцентрум, Франкфурт, а потоа 
две години работи како шеф на оддел на Клиниката за торакална и кардиоваску-
ларна хирургија  „Јохан Волфганг Гете“ на Универзитетот во  Франкфурт на Мајна.

Неговата „печалбарско-иселеничка“ кариера од десетина години ја завршува 
кон крајот  на 1999. година кога се враќа во Македонија. Така од 1999 до 2001 го-
дина е директор на Кардиохируршкиот оддел при ЦВЗУ Воена болница во Скопје, 
а на крајот на 2001. година се здобива со потврда од Европскиот борд на Здруже-
нието за кардиоваскуларни хирурзи со која му се признава стручната супспеција-
листичка дејност како кардиоваскуларен хирург (FETSC, Fellow of the Europian 
Bord of thoracic and cardiovascular surgeons) и во 2002 година станува директор 
на Специјалната болница по Кардиохирургија „Филип Втори“ во Скопје, во него-
вата Македонија. Истата година д-р Жан Митрев е примен и промовиран во ака-
демик во Светската академија за наука „Платон“. 

Жан Митрев десет години се подготвува и учи. Тоа е огромен вложен напор и 
енергија во која се изучува секој метод, зафат, секој рез, секоја постапка и тим-
ска уиграност, секој нов инструмент и апарат. Тоа се десет години во кој тој се-
којдневно е изложен на огромен притисок на научната работа да се постигнат 
врвни резултати и беспоштедна борба да се спаси човечкиот живот, зошто кар-
диохирургијата секогаш го носи ризикот на смртта. А секогаш кога сте во близина 
на смртта, приватниот живот е спореден. Сепак, и кога му било најтешко и кога 
изгледал безнадежно за време и по оперативните зафати, никогаш не ја губел 
надежта дека покрај знаењето и искуството, Бог и судбината ќе го водат него и 
неговите раце. Вербата во Бога и божјата сила, самопрегорот и љубовта со која 
работи со пациентите го издигнуваа над можностите, даваа успешни резултати 
и продолжени човечки животи, дела кои времето ќе ги потврди и ќе говорат за 
неговата вештина. 

Со отворањето на болницата „Филип Втори“ м д-р Жан Митрев ги постави те-
мелите на македонската кардиохирургија и воспостави нови принципи на работа 
и однос кон пациентите со што ги надмина сите дотогашни стандарди, притоа, во-
ведувајќи нов систем на вредности во кој пациентите се згрижуваат на највисоко 
ниво. Таков е случајот и со операцијата на срцето на авторот на овие редови, кој 
благодарение на д-р Жан Митрев и неговиот тим, после десет години го пишува 
овој текст.

Со доаѓањето на академик д-р Жан Митрев во Македонија, сакаше да направи 
нешто за сопствениот народ, и тоа го направи и покрај големиот отпор со кој се 
соочуваше. Покрај науката покрена еден нов пристап во медицината кој со текот 
на времето повеќе се прифаќаше. Овозможи да се пробие мразот во приватната 
медицина.   За да се постигне сето тоа беше потребен голем напор, самопрегор, 
посветеност и вистинска љубов кон тоа што се работи.

Академик д-р Жан Митрев публикувал и презентирал над 150 стручни тру-
дови. Како резултат на тоа тој е добитник на многубројните награди, признанија 
за неговиот труд и хуманост. Тој е автор на делото од авторот „Македонски при-
казни за Филип и Александар“, кое е првото авторско дело на академик д-р Жан 
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Митрев. Станува збор за збирка од 8 раскази за деца и возрасни, исполнета со 
 историски слики, но видени низ сопствената креативна имагинација на авторот. 
Во секој од расказите се опишува по една случка од животот на двајцата најголе-
ми војсководци од македонската историја, каде јунаците низ едноставни и очиг-
ледни решенија наоѓаат излез од секоја ситуација. Расказите се наменети за деца, 
но според мудроста и книжевниот пристап подеднакво соодветствуваат и за во-
зрасната читачка публика.

Големината на љубовта, која се манифестира кон татковината, претставува 
највисок дострел на човечкиот дух, кој секогаш останува забележан и неизбри-
шлив од колективното паметење на еден народ. Само со таа љубов кон таткови-
ната Филип и Александар до ден денешен се ненадминати..

Инаку, во 2002 година академик д-р Жан Митрев е промовиран за менаџер 
на годината од страна на Центарот за развој на кадри од областа на менаџмен-
тот (МОТИВА). Меѓу другото, добитник е на благодарница и статуетка за хума-
нист на годината во 2003 година, доделена во чест на роденденот на големата 
хуманистка и нобеловка Мајка Тереза. Во истата година ги добива наградите за 
меѓународен научник на годината од страна на „Меѓународниот биографски цен-
тар“ (International Biographic Centr) од Кембриџ, Велика Британија и на наградата 
„Човек на годината“ (Man Of The Year), на Американскиот биографски институт. 
(American Biographical Institute, Inc).

Член е на повеќе европски и светски здруженија на лекари специјалисти од 
областа на кардиохирургијата како што се: Германската асоцијација за торакална 
и кардиоваскуларна хирургија (1991), Американскиот колеџ за ангиологија (1992), 
Европската асоцијација за вештачки органи (ESAO, 1993), Европската асоцијација 
за кардиоторакална хирургија (EACTS, 1994), Меѓународното здружение за мини-
мална инвазивна кардиохирургија (ISMICS, 2004), Здружението за торакална хи-
рургија (2206) и бил член на Иницијативниот одбор во 2007 година за отворање 
на државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.

Сепак, кај Жан Митрев, овој голем македонски кардиохирург и хуманист, во чие 
срце постои огромна љубов кон својот македонски народ и земја, најголема награ-
да му е блажената насмевка кај пациентите по успешно извршената операција.

За академик д-р Жан Митрев значајно е да се одбележи  дека на 1 март 2016 
година е пуштена во употреба и новата современа болница за врвна дијагностика 
и хируршки болести „Филип Втори“, инвестиција вредна 40.000 милиони евра. Со 
тоа се реализираше неговата визија по 16 години успешна работа на Специјал-
ната болница по хируршки болести „Филип Втори“ да изгради модернa приватна 
болница во срцето на Скопје, во Македонија.

Болницата располага со 12 амбуланти, 128 болнички кревети од кои 63 креве-
ти за интензивна нега. Објектот е изграден според највисоките светски стандарди 
и норми за еко болница. На приземјето е сместен дијагностичкиот центар, при 
што секоја амбулантна е опремена со смарт 3Д ултразвучни апарати со можност 
за висококвалитетни прикази на внатрешните органи, а рендген дијагностиката е 
опремена со најнова генерација на рендген апарати, компјутерска томографија, 
ангиографија и магнет дијагностика. Притоа, тимската работа е императив во 
болницата, секој спасен живот значи уште едно среќно семејство, секоја нова до-
биена битка значи продолжување на борбата, смета академик д-р Жан Митрев.
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СИЛЈАН МИЦЕВСКИ 
ПОЗНАТ БИЗНИСМЕН И СПОРТСКИ РАБОТНИК 

Силјан Мицевски е угледен македонски стопанственик, спортист, поддржувач 
на културата, уметноста и спортот, донатор, актуелен почесен конзул на Републи-
ка Србија во Република Македонија и поранешен градоначалник на Општина Би-
тола. Мицевски е магистер на економски науки и генерален менаџер на Градеж-
ното претпријатие „Пелистер”.

Битола, градот на конзулите, како што го нарекуваат, е родното место на Силјан 
(Циле ) Мицевски и неговото семејство. Битола е неговата гордост, инспирација 
и предизвик. Тоа е градот во кој Силјан поминал голем дел од животот со својата 
сопруга Виолета  и нивното пошироко семејство. Во Битола тој има постигнато 
значајни резултати како успешен и деловен човек, спортист, активист, градона-
чалник хуманист, како и признат граѓанин на Битола, на Република Македонија и 
пошироко на овие балкански и европски простори. 

Битола е седиште и на десетина почесни конзулати, меѓу кои на: Франција, Ве-
лика Британија, Турција, Романија, Грција, Русија, Словенија, Бугарија, Хрватска и 
Србија чиј почесен конзул е Силјан Мицевски-Циле.  

Силјан Мицевски-Циле, како често го викаат неговите блиски, е роден на 16 ок-
томври 1945 година во Битола. Тогаш во семејството Силјанови славењето било 
големо и радоста неизмерна, особено за мајката Василка (1917-2001) и таткото 
Јован (Јонче како што сите го викале) Мицески (1915-1971). После првата рожба, 
сестрата Нада (1935) и братот Благој (1939), трета среќа бил Силјан (1945) кој до-
шол во ова семејно гнездо како најмалечко чедо.

По завршувањето на гимназијата, прво, се запишал на Правниот факултет во 
Белград, а потоа на Економскиот факултет во Прилеп, што го завршил со висок 
просек, во 1975 година. Но, тука не запрел. Отишол понатаму. Предизвик му била 
науката. По извесен период, магистрирал во Софија, на отсекот Економија и ме-
наџмент, со што се стекна со титулата магистер по менаџмент. 

Почетокот на работата на ГП „Пелистер” датира од 1968 година, кога рабо-
теше под името „Уметност”, занимавајќи се со градежно занаетчиство. Од 1977 
година почнува да се занимава со покрупни зафати на градежни работи и тогаш 
формира голема градежна оператива со фузирањето на четирите помали град-
ски оперативи: „Млад ѕидар”, „Солидна работа”, градежниот погон на КИБ „Бито-
ла” и „Уметност”. Со константен подем и рапидно темпо на пораст, ГП „Пелистер” 
станува комплетен изведувач од проект, преку градба, па сè до предавање на 
објектот по принципот „клуч на рака”. 

М-р Силјан Мицевски е првиот човек на градежното претпријатие „Пелистер”, 
неговото семејство поседува близу 50 аптеки „Еурофарм” низ цела Македонија. 
Поседува капитал и во повеќе компании низ Македонија што се занимаваат со 
градежништво. Инаку, важи за човек што со години помага во битолскиот спорт, 
културата, а им помогнал и на голем број битолчани. 

Според пишаните медиуми, денес Силјан Мицевски е еден од најмоќните биз-
нисмени во југозападниот дел на Република Македонија и најбогат во тој регион 
во бизнисот со ископ и градежништво. Затоа, според листата на најбогати фами-
лии во Македонија, тој е на дваесеттото место. 
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Љубовта кон спортот е од таков интензитет и димензии што никогаш ниту 
ќе престане, ниту некој може да посегне да му ја оттргне од емоциите. Имало 
меѓуфази, имало најразлични пулсативни амплитуди, но во конечна смисла и 
кога играта на паркетот е во прашање, и кога судењето било предизвик, тој ја 
давал најсилната поддршка за овој спорт на кондиција, уметност, работа, талент, 
знаење, досетливост, волшебност и благородност. Затоа, кога се портретира го-
лемиот Силјан спортувањето и неговата љубов, наречена ракомет, се огромни. 

Од големиот број активности треба да се споменат двата настана од спортот, 
за кои клучен човек за нивното остварување беше Силјан Мицевски.

 Првиот е поврзан со ракометот и со одржувањето на ракометниот турнир 
„Трофеј на Југославија” од 30 јуни до 5 август 1981 година во Битола. На овој 
настан учествуваа спортисти од Демократска Република Германија, Советскиот 
Сојуз, Швајцарија, двете селекции на Југославија и од Социјалистичка Република 
Македонија. 

Вториот настан е поврзан со одржувањето на Првото европско боксерско пр-
венство за кадети во 1997 година, одржано од 4 до 14 јули во Битола. Учествуваа 
28 боксери од: Албанија, Ерменија, Азербејџан, Хрватска, Кипар, Република Чеш-
ка, Англија, Естонија, Германија, Унгарија, Ирска, Израел, Италија, Латвија, Литва-
нија, Македонија, Молдавија, Холандија, Полска, Романија, Русија, Шкотска, Ре-
публика Словачка, Словенија, Турција, Украина, Велс, поранешна СР Југославија.

Огромна е заслугата на Циле за сè што постигна ракометниот клуб „Пелис-
тер”,а постигна многу. Беше најдобар клуб во Битола, најтрофеен клуб во Маке-
донија и најприфатен клуб во цела бивша Југославија и многу делови во Европа.

Кога се пишува за дипломатска Битола, едно од најзначајните дипломатски 
имиња е, секако, Силјан, кој е почесен конзул на Република Србија во Република 
Македонија. Имено, на свечен чин, во присуство на голем број високи гости, на 
4 декември 2007 година, во Битола беше отворен почесниот конзулат на Репу-
блика Србија. Од страна на Владата на Македонија, за прв почесен конзул беше 
назначен Мицевски, кој беше десетти по ред конзул во Битола.

Чинот на свеченото отворање на просториите на почесниот конзулат се случи 
на пладне, во објектот лоциран на Широк Сокак, непосредно каде што се сместе-
ни почесните конзулати на Словенија и на Романија.

 Со отворањето на почесниот конзулат на Република Србија во Битола се от-
вори поле за подобрување на традиционално добрите врски меѓу двата соседни 
народа Македонците и Србите. А тоа го направи почесниот конзул Силјан Мице-
вски, кој отвори широк простор за развој и збогатување на културните, спортски-
те, научните и економските врски меѓу стопански субјекти од Битола и околината 
со фирми од Србија.

Инаку, во организација на Конзулатот на Република Србија во Република Ма-
кедонија под покровителство на почесниот конзул м-р Силјан Мицевски досега 
се одржани пет меѓународни научни собири и од нив се издадени четири посебни 
зборници на трудови во кои се презентирани повеќе од 150 научни трудови. Тие 
претставуваат огромно непроценливо богатство и значаен придонес во натамош-
ниот развој на македонско-српските културни, научни и уметнички односи и врски.

Исто така, името на Силјан Мицевски е тесно поврзано и со бисерите на одр-
жувањето на „Малиот битолски Монмартр”, кој го воздигна името на градот под 
Пелистер и се слушна надалеку за оваа единствена детска ликовна работил-
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ница, која премостува меридијани, држави, нации, раси, училишта. Таа ја споју-
ва уметноста, креацијата, инвенцијата, идејата, умешноста и фантазијата на 
 детските создатели.

Силјан Мицевски како градоначалник на Битола успеа „Малиот битолски Мон-
мартр” да биде меѓу најпознатите детски ликовни фестивали не само во Репу-
блика Македонија, туку и во светот. За тоа зборуваат и бројките дека интересот за 
Битолската манифестација од година во година е сè поголем. 

Името на Силјан Мицевски е поврзано и со прашањето и судбината на 3.268 
битолски Евреи, кои беа депортирани од фашистичката машинерија во логорите 
на смртта. Тоа е црна страница од историјата на Битола која се случи на 11 март 
1943 година. Во знак на сеќавање, тага и должна почит кон илјадниците сограѓа-
ни, на комеморацијата посветена на 57-годишнината од македонскиот холокауст, 
во 2000 година, градоначалникот Силјан Мицевски, меѓу другото, истакна дека 
при таа прилика чувствува должност да укаже и да потврди дека битолчани со 
длабоко чувство ги негуваат спомените на битолските Евреи со кои четири и пол 
века ја делеа заедничката судбина како сложни граѓани.

Силјан Мицевски е добитник на многубројни награди и признанија, меѓу кои: 
Наградата „4. Ноември” на градот Битола во 1979 и 1996 година, потоа наградата 
во „Златната категорија – Париз 2003 година при WQC – награда интернационал-
на ѕвезда”, која му е доделена во 2003. година на 20. Интернационална WQC кон-
венција во Европа во конкуренција од 166 земји од светот, како и на престижното 
признание „Личност на Југоисточна Европа”, и тн.

Но, се чини дека признанието на „Олимпискиот ден”во Битола останало во 
посебно сеќавање кај овој доблесен бизнисмен. Имено, во рамките на Манифе-
стацијата „Олимписки денови во Македонија”, во Битола се одржа спортско-кул-
турен дел од оваа манифестација под името „Олимписки ден во Битола”. На оваа 
манифестација претседателот на МОК, д-р Васил Тупурковски, му врачи Златна 
плакета на битолскиот градоначалник Силјан Мицевски, кој беше и претседател 
на Сојузот на спортови на Битола.          

Силјан Мицевски е награден и со престижното признание „Личност на Југоис-
точна Европа”, кое Одборот на Филмскиот фестивал за Југоисточна Европа се-
која година го доделува на исклучителни личности од регионот на Југоисточна 
Европа. Ова високо признание за 2016.- година му припадна токму на почесниот 
српски конзул во Македонија, Силјан Мицевски. Церемонијата на доделувањето 
на ова престижно признание се одржи на 26 мај 2016 година во еден од најстари-
те универзитети во Европа, а тоа е Универзитетот „Хумболт” во Берлин кој работи 
од 1810 година. Наградата му ја врачи ректорот на Универзитетот професор д-р 
Сабине Кунст.

Од горенаведеното со право може да се каже дека м-р Силјан Мицевски е ис-
клучителна, неодминлива и значајна личност во македонската дипломатија и во 
спортот, а најмногу во бизнисот. Циле е голем македонски родољуб и филантроп, 
кој ја сака Битола и Македонија со зборови и со дела. Затоа, како резултат на сè 
она што го постигна во изминатиот период, неговото име е запишано со златни 
букви во аналите на Битола и Република Македонија.
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Д-Р ЦАНЕ МОЈАНОСКИ 
АФИРМАТОР НА МПЦ-ОА

Името и делото на професор д-р Цане Мојаноски е тесно поврзано со обра-
зовниот систем во државата, а во исто време и со афирмацијата на Македонската 
православна црква - Охридска архиепископија. Тој беше еден од претседателите 
на Комисијата за односи со верските заедници во Република Македонија кој ос-
тави позитивни траги во односите меѓу Македонската православна црква - Ох-
ридска архиепископија и Република Македонија, особено со своето дело „Автоке-
фалноста на МПЦ“ (документи).

Во биографските податоци е запишано дека Цане Мојаноски е роден на 14 ав-
густ 1954 година во село Пештани, Прилепско (Прилепскиот дел на Мариово), од 
татко Трајко и мајка Тодорка. Потекнува од скромно семејство (без земја), кое во 
шеесеттите години се преселило и живее во Прилеп. Основно училиште завршил 
во Прилеп. Учел во училиштето „Рампо Левката“, а средно училиште завршил во 
гимназијата „Мирче Ацев“, исто така, во Прилеп. Бил особено активен во општест-
вениот живот во прилепската гимназија, посебно во активностите на среднош-
колската младина. 

Студира на Факултетот за политички науки во Белград во периодот од 1974 до 
1978 година на меѓународно-политичката насока. Во 1980 година запишал по-
стдипломски студии на Институтот за социолошки и политичко-правни истражу-
вања, каде се стекнал со научниот степен м-р на политички науки. Оженет  е со 
Вангелина (Попова) и има два сина (магистри) Игор и Горан. Денес со своето се-
мејство живее и работи во Скопје.

Неговото родно место селото Пештани се наоѓа во прилепскиот дел на Ма-
риово, на крајниот северозападен дел на територијата на поранешната Општина 
Витолиште. Тоа е мала македонска ридска населба со околу дваесеттина жители 
и е во фаза на целосно раселување. Тоа е чисто македонска христијанска населба 
во која има три цркви и тоа: „Свети Ѓорѓи“, која е главна селска црква и мана-
стирските цркви „Свети Илија“ и „Света Петка“, како и археолошкиот локалитет 
„Свети Илија“, населба од раната антика и римското време (старомакедонскиот 
град Достонеи). 

Цане Мојаноски е интелектуалец кој сам се изборил во животот и се стекнал 
со образованието. Така, по завршувањето на средното образование, се здобил 
со факултетското образование на Факултетот за политички науки во Белград, во 
1978 година, кога добил звање дипломиран политиколог – меѓународно-поли-
тичка насока. Потоа, во 1987 година магистрирал на Институтот за социолошки 
и политичко-правни истражувања во Скопје на тема „Делегатското прашање во 
собраниското одлучување“. Во 1988 година бил именуван за асистент и доцент 
на Факултетот за безбедност по предметот Методологија на истражување на без-
бедносните појави. 

Во 1995 година докторирал на Филозофскиот факултет на Институтот за со-
циологија, на тема „Социјално-политичкиот и интересен идентитет на политички-
те партии во Македонија“ и станал доктор по социолошки науки. Потоа од 1989 
до 2006 година е назначен за доцент и вонреден професор по предметот Основи 
на општественото уредување на Педагошкиот факултет „Гоце Делчев“ во Штип 
по предметот Методологија на истражување на безбедносните појави. Потоа две 
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години е редовен професор на  Полициската академија - Скопје, а од 2008 година 
до денес е редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје, членка на 
Универзитетот „Свети Климент Охридски“ од Битола, 

Активностите на Цане Мојаноски како новинар започнале по дипломирањето 
на факултетот, кога, всушност и започнал да пишува за весникот „Млад Борец“, а 
една година бил новинар во ЗИК „Прилеп“. Својата активност во политичкото жи-
веење ја започнал како стручно-политички соработник, во ОК на СКМ „Центар“, 
како и  извршен секретар, а бил носител на политички функции. На млади години 
бил избран за претставник во Собранието на Македонија. 

Цане Мојаноски, меѓу другото, бил: продекан за настава на Педагошкиот фа-
култет; сенатор во Сенатот на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ Скопје; 
член на Комисијата за настава на истиот Универзитет; претседател на Комисијата 
за самоевалвација на Педагошкиот факултет во Штип и претседател на Коми-
сијата за односи со верските заедници и религиозните групи.

Во своето научно подрачје Цане Мојаноски, главно, има интерес кон општест-
вените, политичките и социолошките науки. Негови области на истражување се: 
Методологија на научно-истражувачка работа; Методологија на истражување на 
општествените појави, посебно Методологија на истражување на безбедносните 
појави, на криминалитетот;  Методологија на истражување на педагошките поја-
ви; Статистика; Социологија; Политичка социологија; Политички систем; Уставно 
право; Човекови права и слободи и Полиција во заедницата.

Во опусот на професор Цане Мојаноски постојано го преокупираат две под-
рачја. Првото е поврзано со универзитетската ориентација и можноста да рабо-
ти и истражува во областа на методологијата на научно-истражувачката работа 
каде се пројавува со тритомно издание посветено на примената на истражувач-
ката постапка во безбедносните науки, а во тој контекст и примената на статис-
тичкиот метод како специфична истражувачка постапка. Насловите поврзани со 
методологијата на безбедносните науки претставуваат прилог кон трагањето на 
одговорите за конституирањето на посебна методологија и примена на истражу-
вачка постапка во истражувањето на сложените безбедносни појави, кои се пред-
мет на проучување на безбедносните науки. Тие се наменети за студентите од 
сите степени на студии на Факултетот за безбедност. 

Во таа насока тој објавил голем број статии, учествувал во научно-истражу-
вачки проекти, бил предавач по покана, а учествувал и на собири, конференции 
и расправи. Исто така, ги објавил книгите: „Социјален и политички профил на по-
литичките партии во Македонија (1996), „Методологија на научно-истражувач-
ката работа“ (1998), „Летопис на македонската демократија“ (2000), „Основи на 
општественото уредување“ (интерно издание) (2001), „Основи на општественото 
уредување“ ( 2002), „Автокефалноста на МПЦ“ (документи), (2004) и „Статистика 
на поедагошките појави“ (скрипта) (2005). 

Професор д-р Цане Мојаноски како претседател на Комисијата за одно-
си со верските заедници и религиозните групи се трудеше за афирмацијата 
на Македонската православна црква - Охридска архиепископија и за добри 
односи меѓу Македонската православна црква - Охридска архиепископија и 
Република Македонија. На оваа функција претходно беше авторот на овие 
 редови, Славе Катин.
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Инаку, Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи е по-
себен орган на државната управа и има статус на правно лице. Таа се грижи за 
правната положба на верските заедници и религиозните групи и за односите меѓу 
државата, верските заедници и религиозните групи. 

За првпат како служба која е основана за верски работи, Комисијата се јавува 
во периодот од 1944 до 1945 година како Верско поверенство, а од 2000 година 
до денес, како Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи. 

Односите помеѓу државата и верските заедници и дејствувањето на верските 
заедници отсекогаш биле предмет на сестрано согледување и оцена од страна 
на државата. Уште во 1946 година е донесен Закон за забрана за предизвику-
вање и разгорување на национална, расна и верска омраза и раздор, и којшто, 
покрај на-ционалната, обезбедува и верска рамноправност која во себе ја содржи 
и рам-ноправноста на верските заедници. 

Денес Комисијата ја следи работата на 29 цркви, верски заедници и религиоз-
ни групи во Република Македонија, од кои пет (Македонската православна црк-
ва, Исламската верска заедница, Католичката црква, Евангелско-методистичката 
црква и Еврејската заедница) се наведени во Уставот на Република Македонија. 

Се чини книгата „Автокефалноста на МПЦ“ (документи), Македонска искра- 
Скопје  2004 година е капитално дело на професор д-р Цане Мојаноски. Во вове-
дот на ова дело се вели: „Во текот на неколкумесечната работа во Комисијата за 
односи со верските заедници и религиозните групи, како нејзин раководител, а 
посебно средбата со долгогодишниот раководител и човекот кој дал личен белег 
на случувањата во сферата на верските односи во Република Македонија, гос-
подинот Доне Илиевски, кај мене нарасна уверувањето дека не само за сегаш-
ната генерација, туку и за генерациите кои доаѓаат, треба да се стават на увид 
документите кои настанале и на еден непосреден начин зборуваат за процесот на 
настанувањето на МПЦ. Објавувањето на книгата е и своевиден белег на времето 
во кое господинот Доне Илиевски ја извршува таа значајна државна должност. 
Но, во исто време, таа е и огледало на долгогодишните и макотрпните напрегања 
на генерациите македонски верници и свештеници, особено на благоупокоениот 
архиепископ охридски и македонски, господин господин Доситеј, кој со ореолот 
на обновител на древната Охридска архиепископија во лицето на Македонската 
православна црква втемели уште еден нејзин столб“.

Оваа книга, од првата до последната страница, ја изразува нескротливата 
енергија на македонските православни верници да го организираат верскиот жи-
вот во Република Македонија, да ја обноват древната Охридска архиепископија. 
И не само тоа, таа е сведок за македонската голгота и лавиринтите на отпорот на 
Српската православна црква. Документите, секој сам по себе, зборуваат за еден 
процес кој со сложеноста и суптилноста предизвикувал интерес кај мноштвото 
субјекти. Од содржината на документите можеме да ги откриеме јавните наме-
ри на протагонистите, но како на дланка се покажуваат и вистинските намери. 
Таа зборува како аргументот на силата станува доминантен во односите на лица-
та кои по својата положба, и општествен статус и достоинство треба да бликаат 
со благост и љубов. Содржината на оваа книга е сведок на херојското време на 
 македонските верници, архијереи и свештеници, за една битка која го враќа сјајот 
на Охридската архиепископија, која, со сила, од страна на власта во 1767 година.
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БОРЧЕ НАУМОВСКИ 
ФУНКЦИОНЕР, КУЛТУРОЛОГ И ПУБЛИЦИСТ 

Борче (Борислав) Наумовски е познат во македонската културна и поширока 
јавност по низа раководни функции во областа на културата во Република Маке-
дониа. Меѓу другото, тој беше член на Извршниот совет на град Скопје, одговорен 
за образованието, науката и културата, секретар на Републичката самоуправна 
интересна заедница за култура, директор на Државниот архив и министер за кул-
тура на Република Македонија.

Објавил повеќе публицистички трудови од областа на културата, политичкиот 
систем и политичката патологија. Автор е на книгите: „Писателите за Тито“ (1983), 
„Забранети игри“ (1984), „Во канџите на злосторот“ (1985), „Невидливи замки“ 
(1986), „Општествената  положна на културата“ (1986), “Искушенија на македон-
ската транзиција“ (1997), „Креатори на стопанската преобразба“ (1998), „Маке-
донски иселенички портрет“ (2004) и на монографијата „Катин“ (2004), како и на 
голем број авторски единици од наведените области, објавени во дневниот и пе-
риодичниот печат, од иселеништвото и од други области.

Носител е на бројни награди и признанија за својот придонес во сверите  на 
културата, науката, образованието и јавниот живот на Република Македонија. 

Борислав (Борче, како сите блиски го викаа) Наумовски беше познат и признат 
на македонската културна и општествена јавност по низа раководни фукции во 
областа на културата  во Република  Македонија, од кои позначајни беа: Член на  
Извршниот  совет на  Град Скопје, одговорен за  образование, наука и култура; 
Секретар на Републичката самоуправна интересна заедница за култура; дирек-
тор на Државниот архив на Македонија и Министер  за  култура, а последно до 
изборите 2011 беше член на Советот на Општина Центар.

Борче Наумопвски беше роден на на 3 март 1935 година во Битола, градот на 
конзулите, но неговите корени по мајкаму Спаса беа од село Чаниште, Мариово, а 
по таткому Спасе беа од село Брезово, Демир Хисар, кое се наоѓа на патот момеѓу 
селата Доленци и Зашле, оддалечено десеттина километри од магистралниот пат 
Кичево - Демир Хисар..

Меѓутоа, родителите на Борче се преселиле во Битола, каде тој е роден и каде 
го добил своето основно и средно образование. Тоа е градот за кој тој постојано 
зборуваше и се гордееше дека е роден токму таму, во Битола, центарот на Евре-
ите во Македонија. Инаку, Битола е најголем градски центар во Пелагониската 
Котлина што се протега во југозападниот дел на Македонија. 

Пелагониската Котлина припаѓа на Република Македонија, а еден нејзин дел 
припаѓа на Егејска Македонија што е во состав на соседна Грција. Пелагониската 
Котлина, иако е заградена со планини, сообраќајно е мошне добро поврзана со 
соседните и подалечните области.   

Градот Битола е расположен на двете страни на реката Драгор, на надморска 
височина од околу 600 метри. Теренот на кој лежи градот е наведнат од запад кон 
исток, кон котлинското дно. Ваквата местоположба условува пријатна клима во 
текот на пролетните, летните и есенските месеци, додека, пак, зимите се студени 
и честопати градот е завиткан со магла и сињак.
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Во близина на Битола се наоѓа археолошкиот локалитет на античкиот град 
 Хераклеја Линкестис, основан во IV век пред нашата ера од Филип II,  владетелот 
на Античка Македонија. Овој антички град доживеал бурна и славна историја 
преплетена со просперитети и разурнувања, но со навлегувањето на словенските 
племиња кон крајот на VI век, престанал животот на античкиот град Хераклеја.

Првпат името Битола се споменува во една повелба на цар Самуил од 1014 
година под името „обител“ - старословенски збор што означува манастирски стан, 
семејство. Така, просветителската дејност на свети Климент Охридски била по-
чувствувана и во Битола и Битолско. Во градот со голем број христијански храмо-
ви - цркви и манастири (обители) свети Климент имал свои ученици и се развива-
ла Битолската препишувачка школа.

Ако Битола беше градот на младоста за Борче Наумовски, тогаш Скопје беше 
негов град на иднината. Во главниот град на Република Македонија, Наумовски 
ги постигна сите животни и творечки врвови.

Така во Скопје, меѓу другите функции Борче Наумовски беше секретар на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за култура на Република Македо-
нија, од кога започна другарувањето со авторот на овие редови. На таа функција 
Наумовски поддржа  бројни активности во областа на културата што се реализи-
раа во Македонија. Тој беше поборник за афирмација на културните вредности на 
Македонија и македонскиот народ, затоа како државен функционер се трудеше 
македонската култура да стане дел од културата на македонскиот народ и таа да 
се афирмира и претстави надвор од границите на Македонија.

Исто така, Борче Наумовски беше член на Извршниот совет на Народното 
Собрание на Социјалистичка Република Македонија, во својство на министер за 
култура. Тоа беше последниот Извршен совет формиран на 28 април 1986 година 
во поранешниот систем. По воведувањето на политичкиот плурализам и првите 
повеќепартиски избори, на 20 март 1991 година на местото на овој Извршен совет 
е избрана првата посткомунистичка влада во Република Македонија. 

Во новите услови на државата во 1990 година Борче Наумовски беше имену-
ван за директор на Историскиот архив на Република Македонија, каде остана две 
години на таа функција. 

Инаку, Државниот архив на Република Македонија е формиран кус период по 
завршувањето на Втората светска војна, односно тој е формиран во 1951 година. 
Од 1926 до 1941 година Архивот е во склоп на Државниот архив на Србија во Бел-
град. Меѓутоа, власта на Народна Република Македонија  во 1949 година го соз-
дава Историскиот архив чија задача била да го собира и обработува архивскиот и 
мемоарскиот материјал поврзан со работничкото движење. Собраните материја-
ли кои биле чувани од овој Архив денес се во депоата на Архивот на Македонија. 
Со донесувањето на општиот Закон за државните архиви во Југославија во 1950 
година на 6 јануари 1951 година Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија  го усвојува Законот за државните архиви со кој е поставен темелот за 
создавањето на Архивот на Македонија (тогашен Државен архив на НР Македо-
нија), во кој денес авторот на овие редови има своја фондација под име „Катин“. 

Борче Наумовски во текот на неговиот мандат во Архивот, меѓу другото, ги 
збогати регионалните архиви чија цел е поинтензивно да се собира, чува, зашти-
тува и обработува архивскиот материјал кој се создавал во институциите на 
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 новата држава, но и со цел потемелно да се зафатат со собирање и заштита на 
архивскиот материјал што ќе послужи за проучување на историјата на македон-
скиот народ, како и да се воспостават добри односи со архивите на Балканот и 
особено со Турција. 

Борче Наумовски и авторот на овие редови, Славе Катин, беа долгогодишни 
другари и соработници во областа на културата, новинарството и публицистика-
та. Така, тој е автор на делото „Македонски иселенички портрет“, во издание на 
„Македонска искра“ (2004), за кое дело ќе напише; „Во еден подолг период Сла-
ве Катин го свртува вниманието на себе со својата динамична информативна и 
публицистичка дејност поврзана со иселеничкиот корпус поради што е централна 
фигура во односите меѓу црквата и државата, од една, и односите на државата, 
црквата и дијаспората, од друга страна. Ваквата негова позиција му овозможи 
номинација во разни друштва, здруженија и организации во Републиката и по-
широко, а врз основа на тоа и учество на бројни симпозиуми, трибини и семинари 
во земјата и странство. На барање од нивните организатори кои ги ценат и почи-
туваат неговите погледи по низа прашања од сферите во кои дејствуваат, Катин 
оствари исклучително богата и динамична комуникација со бројни субјекти во 
државата и светот. Тоа му овозможи да навлезе во суштината на проблемите со 
кои беа преокупирани Македонците во дијаспората, но и државните структури во 
земјата, кои во разни периоди имаа различни погледи кон иселеништвото, што е и 
причина за отсуството на една подолгорочна и конзистентна државна стратегија 
кон нив“.

Во монографијата „Катин“ (2004), пак,  чиј автор е Наумовски ќе биде забеле-
жано дека целта на книгата е да го сублимира придонесот на Славе Катин за Ма-
кедонија и Македонците во дијаспората и на своите родители да им се оддолжи 
за талентот што му го подариле да го направи тоа, како вистински Македонец, 
преокупиран со судбината на својот народ и неговата иселеничка голгота.

Исто така, Наумовски ја истакнува историската димензија на националниот 
проект поврзан со иселеништвото, кој Катин објективно го афирмира во уникатен 
лидер на едно светско семакедонско движење за промоција на Македонија, не 
само како колевка на една стара цивилизација, туку и како држава која придоне-
сува развиениот свет сé повеќе да ја чувствува и во сопствениот развој.

Во сите публицистички дела Борче Наумовски е поборник за афирмација на 
културните, политичките, економските и други вредности на македонскиот народ 
во државата и насекаде во светот, како и на Македонија како независна држа-
ва. Така, во книгата „Креатори на стопанската преобразба“(1998), дело на „Ма-
кедонска искра“, тој вели дека книгата е посветена на сите стопанственици кои 
во најтешката фаза на транзицијата низ која минуваше Македонија од нејзиното 
осамостојување, со своето искуство, знаење и способност, дадоа и даваат опти-
мален придонес за консолидација и ревитализација на стопанските текови и за 
вклучување во процесите на пазарната економија, а со тоа и во демократските 
процеси на државата. Исто така, тој вели дека од осамостојувањето на Македо-
нија, стопанството минува низ својата најтешка фаза, во која дојде до радикално 
нарушување на  стопанските текови и до растројство во вкупната општествена 
структура на Република Македонија. 

По тешко боледување Борислав (Борче) Наумовски почина на 12 октомври 
2011 година во Скопје, каде се наоѓа неговиот вечен дом.  
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НАДА НИКОЛОВСКА 
ЧУВАР НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

Нада Николовска, родена Иванова е позната во образовниот систем на Репу-
блика Македонија како советник и инспектор по македонски јазик за основното 
образование. Близу триесет години работеше во Бирото за развој на образова-
нието при Министерството за образование на Република Македонија. Нада Ни-
коловска–Катин, како  што е уште  позната меѓу наставниците, е автор на двае-
сетина учебници и друга дидактичка литература по македонски јазик, кои значат 
голем придонес во наставниот процес во училиштата во Македонија. Нејзините 
дела, во исто време се и афирматори и бранители на македонскиот јазик и лите-
ратурата во земјата и светот. 

Нада и Славе Катин имаат две деца: синот Александар, роден во Скопје во 
1974 година, доктор по ветеринарна медицина - ДВМ и ќерката Дафинка, роде-
на во Штип во 1975 година, професор по англиски, шпански и македонски јазик. 
Александар е оженет со Радмила Николовска, родена Чрчева, во Гостивар во 
1974 година, доктор по ветеринарни науки. Тие имаат три ќерки, Сандра Николов-
ска-Катин, родена во Скопје во 2003 година, која го носи името на покојната мајка 
на Славе Катин, втората ќерка Костадина (Дина) Николовска-Катин, е родена во 
Скопје во 2006 година, третата ќерка Надја, која го носи името на баба Нада е 
родена во 2016 година 

Дафинка Катин-Скатоца, пак, е мажена за Џампаоло Скатоца, познат како 
Џипи (Giampaolo Scatozza - Jippi) роден во Рим, Италија. Тој завршил Музичка 
академија во Рим и сега е џез музичар, ( тапани) и професор по музика, со кого 
има една ќерка Изабел (Isabel) Катин–Скатоца родена во Торонто во 2006 година 
и синот Масимо (Massimo) Катин-Скатоца, роден во Торонто во 2007 година. 

На четирите внучиња, на нивниот шести роденден, дедото Славе Катин обја-
вил пригодни монографии со цртежи што тие ги направиле во градинките и дома 
и фотографии од нивното претшколско детство.

Инаку, Нада Николовска е родена на 7 ноември 1949 година во Виница, град 
со околу единаесет илјади жители според пописот во 2002 година. Тој се наоѓа 
во источниот дел на Македонија и е центар на Општината Виница.  Виница е рас-
пространета во подножјето на планината Плачковица, помеѓу планините Голак и 
Обозна, во југоисточниот дел на Кочанско-виничката Котлина, на северниот брег 
на реката Брегалница. 

Градот Виница е познат по историската римска тврдина Виничка тврдина, која 
се наоѓа на ридот над градот. Во неа се пронајдени познатите ранохристијански 
теракотни икони. Виничко кале е утврдена  населба од неолитот и доцната анти-
ка, со градби покрај градскиот бедем од IV и VI век, кои се целосно зачувани. 

Во Виница има две основни училишта ОУ „Славчо Стојменски“ и ОУ „Гоце Дел-
чев“, едно средно училиште СОУ „Ванчо Прке“ и градската библиотека „Ванчо 
Прке“ која е изградена во 1946 година. Во градот постои и активно работи и До-
мот на културата „Тошо Арсов“ кој е центар на сите културни случувања, киносала, 
детска градинка, здравствен дом, базен, метеоролошка станица, музеј „Теракота“ 
и центар за образование на деца и млади. Во градот има три православни цркви, 
градската црква посветена на „Свети Архангел Михаил“, црквата „Свети Јоаким“ 
во Јакимово и црквата во изградба „Свети апостол и евангелист Лука“. Заштитник 
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на градот Виница е свети Павле, на кого има посветено параклис пред општин-
ската зграда. Во Виница дејствуваат две музички групи, „Распеани Виничани“, 
„Јана“, и фолклорната група „Китка“.

Нада Иванова го завршила основното и гимназиското образование во Виница, 
со одличен успех, а продолжила да се школува на Филозовскиот факултет, група 
книжевност на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. До тогаш беше 
виничанка, а во 1972 година се мажи за Славе Катин, кога и постанува голем под-
држувач и вљубеник на Преспа, каде во куќата во Љубојно има македонска соба 
со народни носии и други преспански и македонски старини.

По завршувањето на факултетската наобразба во 1976 година се вработува 
како наставник по македонски јазик и литература во ОУ „Братство-единство“ во 
Охрид, каде останува три години. Потоа, три години беше наставник по македон-
ски јазик и литература во ОУ „Коле Неделковски“ во Скопје. Од 1985 година до 
пензионирањето во 2011 година, била на повеќе функции во Министерството за 
образование на Република Македонија и тоа: пет години била педагошки совет-
ник за македонски јазик и литература во Заводот за унапредување на образова-
нието и воспитанието на град Скопје; девет години била самостоен педагошки 
советник за македонски јазик и литература; две години била советник за маке-
донски јазик и литература во Министерството за образование и наука во Бирото 
за развој на образованието; од 2005 година има статус државен службеник во 
Бирото за развој на образованието-Скопје.

Од нејзиното проучување и истражување треба да се спомне учеството на кон-
грес на тема: „Литературно теоретските поими во наставата по македонски јазик“, 
во Нови Сад и учеството на конгрес на тема: „Народното творештво во наставата 
по македонски јазик“, во  Загреб. 

Нејзини истражувачки проекти се: Методологија и организација на билинг-
валната настава за учениците од ромската популација,Скопје, Куманово, Охрид; 
Македонскиот јазик за учениците во основното образование со специјални по-
треби, Скопје, Битола; Активно учење/интерактивна настава, Скопје; Лектирата 
во основното училиште, Скопје и истражувачкиот проект:  Проблемската настава 
во изучувањето на  литературата.

Во нејзината триесетгодишна педагошка работа во соработка со коавтори и 
самостојно објавила поголем број учебници, книги, работни листови и други пуб-
ликации, и автор е на следните учебници и книги за основно и средно образова-
ние: Учебник по македонски јазик за 5, 6 и 7одделение за учениците со настава на 
албански и турски јазик, Учебник по македонски јазик за 5 одделение, Учебник по 
македонски јазик за 7 одделение, Учебник по македонски јазик за учениците со 
настава на албански и турски јазик, Учебник по македонски јазик за учениците со 
албански и турски наставен јазик за 7 одделение, Учебник по македонски јазик и 
литература за прва година гимназиско образование за учениците со албански и 
турски наставен јазик, Учебник по македонски јазик и литература за втора година 
гимназиско образование. 

Исто така, Нада Николовска е коавтор на делата „Убавината на македонскиот 
јазик“, „Македонско литературно богатство“, „Виножито“, (Виножито, превод на 
албански јазик), „Волшебен екран“, и „Јазикот наш македонски“, како и на делата 
Граматика за 5, 6, 7 и 8 одделение, кои се голем придонес и помагала за сите уче-
ници од основното образование. 



ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА 447

Нада Николовска има повеќе од 80 стручни и научни трудови: проучувања, 
истражувања, концепции, апликативни проекти, наставни програми, методолош-
ки инструменти, анализи, упатства, информации, извештаи, рецензии, редакции и 
други публикации.

Нада Николовска два мандата била претседател и член на Извршниот одбор на 
Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија. 
Сојузот организациски и програмски ги обединува друштвата за македонски јазик 
и литература на основното и средното образование во Македонија и  пошироко. 

Членството, пак, на Сојузот го сочинуваат сите наставници и советници по ма-
кедонски јазик и литература од основното и од средното образование од Репу-
блика Македонија и пошироко, професори и научни соработници од соодветните 
факултети и институти на универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје, како 
и почесни членови, кои на различни основи се заслужни за афирмирањето и за 
поддржувањето на идеите и на дејноста на Сојузот на друштвата за македонски 
јазик и литература на Република Македонија. 

Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература е издавач на списа-
нието „Литературен збор“, гласило на просветните и на научните работници од 
областа на јазикот и на литературата. Особено внимание заслужува фактот дека 
„Литературен збор“ е едно од ретките списанија од овој вид, што постои во конти-
нуитет од 1954 година наваму. Повеќе од полувековната традиција, меѓу другото, 
зборува и за потребата од издавањето на ова списание. 

За високиот углед и за важноста на Сојузот на друштвата за македонски јазик 
и литература и на списанието „Литературен збор“ во Македонија и пошироко, за 
заслугите и за успесите постигнати во негувањето на македонскиот јазик и лите-
ратура, како и за значајниот придонес во стручното издигнување на наставнички-
от кадар, зборуваат добиените високи одликувања и награди. 

Инаку, покрај подготвувањето и издавањето на списанието „Литературен 
збор“ Сојузот организираше и изведуваше општински натпревари по македонски 
јазик за основното и средното образование, како и изведуваше државен рецита-
торски натпревар за основното и за средното образование и државен натпревар 
за литературни творби за средното образование. 

Членовите од Извршниот одбор на Сојузот на друштвото за македонски јазик 
и литература на Република Македонија, пак, активно се вклучуваше во „Месецот 
на сообраќајот“. Тогаш сите ученици од основните и средните училишта земаа 
учество по објавениот конкурс посветен на безбедноста на сообраќајот со теми: 
Кој безбедно вози, правилно се движи, на себе мисли и за друг се грижи и Совре-
мениот сообраќај - придобивка, но и опасност. 

Интересно е да се одбележи дека Нада Николовска како претседател на 
Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, 
успеа на напреварите да учествуваат ученици чии мајчин јазик им е македонскиот 
и ученици од другите заедници, на кои македонскиот јазик не им е мајчин јазик. 

Исто така, на Државниот натпревар по македонски јазик и литература за ос-
новно образование што се одржа во мај 2009 година во ОУ „Крсте П. Мисирков“ 
во Куманово, претседателката Нада Николовска успеа, по пат на спонзорирање 
да најде средства за сместување, учество на натпреварот и доделување награ-
ди, особено за  учениците - Македонци од  Словенија, Србија и Албанија, кои за 
првпат учествуваа на вакви натпревари и понесоа убави спомени од дедовската 
земја Македонија.



448 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

ТОДОР ПЕТРОВ 
И „СВЕТСКИОТ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС”

  
Кога се пишува за етничка Македонија и за македонската дијаспора неодмин-

ливо е да се нагласи дека Тодор Петров  и Светскиот македонски конгрес се дел 
од активностите, постигнувањата и судбината на македонскиот народ во Репу-
блика Македонија, во сите делови на етничка Македонија и стотиците  илјади ра-
селени на сите страни во светот.

Инаку, Тодор Петров е роден на 19 март 1960 година во Гевгелија. Дипломи-
рал на Економскиот факултет во Скопје, за потоа во неговиот роден град Гевге-
лија да биде  директор на Занаетчиска задруга и директор на неделникот „Маке-
донско сонце“. Со осамостојувањето на Република Македонија како независна и 
самостојна на Балканот, тој ги започна своите политички активности. Така, од 15 
септември 1990 до 1994 година беше независен пратеник во првиот повеќепар-
тиски Парламент на Македонија, по распаѓањето на поранешна СФРЈ. 

Од 1990 година Тодор Петров е претседател на Светскиот македонски кон-
грес. Од 2006 година беше претседател на кратковечната Македонска партија 
како транснационална партија. Неговите политички аспирации ги продолжи кога 
во 2009 година учествуваше во кандидатската трка на ВМРО-ДПМНЕ за претсе-
дател на Република Македонија, но не ја доби.

Тодор Петров по националност е Македонец и верник на Македонската пра-
вославна црква – Охридска архиепископија. Заедно со своите соработници на 
Светскиот македонски конгрес, со голем број Македонци кои се поддржувачи, до-
натори и помагатели на иднината на МПЦ-ОА, меѓу другото, го изградија Милени-
умскиот крст во населбата Аеродром во Скопје, кој претставува големо обележје 
за христијанска Македонија.

Инаку, Светскиот македонски конгрес или СМК е национална македонска ор-
ганизација со седиште во Скопје, која се залага и се бори за правата на Македон-
ците, во границите на Република Македонија, етничка Македонија и во целиот 
свет. Основачкото собрание на Светскиот македонски конгрес е одржано на 15 
септември 1990 година. Прв и сегашен претседател на СМК е  Петров.

СМК себеси се смета за неформален светски парламент на сите Македонци. 
Во тесна соработка со него се повеќе македонски здруженија и партии на Маке-
донци од деловите на етничка Македонија, здруженија на Македонците муслима-
ни и здруженија на студенти. Познат е по повеќе добротворни акции за Македон-
ците од Мала Преспа и Пиринска Македонија, протестите за нивна поддршка и 
против Рамковниот договор. Светскиот македонски конгрес бил и иницијатор на 
Референдумот во 2004 година.

Според пишаните документи на денешниот Светски македонски конгрес 
идејата за формирање на организација со истото име  започнала кон крајот на 
XIX век, во далечната 1899 година. Тоа се случило кога македонската емиграција 
во Европа била организирана и поведена од идеите за самостојна македонска 
држава. Во време кога Македонија е поробена, македонската емиграција решава 
да формира Парламент и Влада во егзил со единствена цел да ја анимира ев-
ропската и Меѓународната заедница за неотстапното и неотуѓиво право на маке-
донскиот народ на самоопределување за своја сопствена суверена, самостојна и 
независна држава Македонија.
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Втората конференција, одржана на 19 јануари 1899 година, била посветена 
на подготовките за претстојното заседание на Македонскиот конгрес. Конферен-
цијата ја осудува политиката на балканските држави и бара запирање на дејству-
вањето на нивните пропаганди во Македонија. На Конференцијата биле избрани 
150 делегати за Македонскиот конгрес кои ќе ја претставуваат Македонија, деле-
гати кои ќе ја претставуваат македонската емиграција во Бугарија, како и делега-
ти кои ќе ги претставуваат Македонците во европските земји: Австрија, Франција 
и Англија. 

На Македонскиот конгрес, како легално легитимно претставничко тело на ма-
кедонскиот народ и на етничка Македонија, му претстоело јавно да ги изнесе по-
литичките ревандикации на Македонците пред цивилизирана Европа:

За Македонија, во нејзините природни и етнички граници: од Шар Планина, 
на север, до реката Бистрица и до Егејското Море, на југ, и од Кораб и Грамос, на 
запад, до Родопите и реката Места, на исток, вклучувајќи го и Одринско, се барало 
ограничена државност, за период од 5 години, како преодна фаза кон потполна 
државна самостојност и независност. Етапа низ којашто, претходно минале сите 
балкански народи на патот кон нивната државна независност, и

да усвои акт за демократско парламентарно уредување што ќе гарантира: 
лична слобода; неприкосновеност на имотот на сите, без разлика на национал-
ната и верската припадност, слобода на печатот и сите права на националните 
малцинства.

За реализација на така поставената политичка национална програма било 
предвидено формирање на постојано тело на Македонскиот конгрес во својство 
на Привремена влада на Македонија, што ќе ги претставува и застапува интере-
сите на македонскиот народ во надворешните односи, во прв ред со големите 
европски држави.

Централниот македонски комитет подготвил и посебен Мемоар за македон-
ското прашање за предавање на европските сили, по неговото усвојување на Ма-
кедонскиот конгрес и по потврдувањето на истиот со потписите на сите членови 
на Македонскиот конгрес.

По теркот на македонската емиграција во Европа и денешниот Светскиот ма-
кедонски конгрес претставува неформален Светски парламент на Македонците 
од сите делови на Македонија во целиот свет. Тој  е основан на 15 септември 1990 
година во Гевгелија, врз основа на Декларацијата за основање Светски македон-
ски конгрес, донесена на Општонародното собрание за време на блокадата на 
македонско-грчката граница одржана на 16 јуни 1990 година на граничниот пре-
мин Богородица.

Светскиот македонски конгрес е регистриран на 26 септември 1990 година 
според Законот за општествени организации и здруженија на граѓани.

На 8 август 1993 година на Првото генерално собрание на Светскиот македон-
ски конгрес усвоен е нов Статут на Светскиот македонски конгрес, со што преста-
нал да важи Статутот на Здружението за Светски македонски конгрес донесен на 
15 септември 1990 година на Основачкото собрание на Конгрес.

Според Статутот на „Светскиот македонски конгрес” тој претставува Парла-
мент на Македонците од целиот свет поради нивното духовно, културно и еко-
номско обединување, а во функција на македонскиот народ и неговата држава 
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Македонија, како и афирмација на етничкиот, културниот и јазичниот, верскиот и 
историскиот идентитет на македонскиот народ.

Меѓу другото, основните цели на  Светскиот македонски конгрес се обедину-
вање на сите асоцијации, организации и институции на Македонците и пријатели-
те на Македонија од целиот свет и предлагање и преземање мерки за опстанок на 
македонскиот народ и обнова и развој на Македонија. Тој донесува платформа за 
интегрално остварување на правата на македонскиот народ под покровителство 
на Организацијата на Обединетите нации.

СКМ се бори за градење на Македонија како правна држава врз принципите 
на парламентарната демократија, пазарната економија, општите слободни тајни 
и неподредени избори и почитувањето на човековите права и граѓанските права 
и слободи, во согласност со меѓународните договори. Посебен простор посве-
тува на обезбедувањето на правата на малцинствата во Македонија и нивните 
национални, етнички, јазични, верски и културни достигнувања , во согласност 
со меѓународните договори. Зошто, јазикот, фонетското писмо, личните имиња, 
топонимите, теогонијата се непобитни аргументи за поврзаноста на Македонците 
од античко време со современите-денешни Македонци.

Исто така, Светскиот македонски конгрес се залага за меѓународно афирми-
рање  на македонската вистина, култура, јазик, уметност, историја и достигнувања 
на секое поле од општествениот живот; како и на формирање на македонски клу-
бови и асоцијации, организации и институции насекаде низ светот. Посебен прос-
тор посветува на заштитата и одбраната на правата и интересите на македон-
скиот народ и Македонците од целиот свет пред надлежните државни и меѓуна-
родни органи, организации и заедници, со посебен акцент на грижата за заштита 
на положбата и правата на Македонците  од сите делови на Македонија кои се 
раселени по  целиот свет.

Во рамките на одбележувањата на 2.000-годишнината од христијанството, на 
5 ноември 2013 година  Светскиот македонски конгрес поднесе иницијатива до 
Општина Аеродром за  изградба на крст. На 24 јуни 2014 година, македонскиот 
крст беше осветен, при што донаторите на македонскиот крст јавно беа објавени. 
Крстот е монтажен, висок 33 метри, со симболика колку што живеел Исус Христос 
до неговото воскресение. 

Според СМК крстот не е ниту конспирација ниту провокација, туку културна 
афирмација. Крстот не е антиисламски симбол, туку дел од културата на Македо-
нија. Крстот има право на простор во Македонија затоа што Македонија е основа-
та на христијанството во Европа. 

Инаку, се смета дека  крстот на Аеродром, а и другите православни споменици 
не се симбол на македонската етничките заедници туку на сите верски заедници. 
Крстот е универзален верски симбол и на Македонците и на другите христијани. 
Крстот, воопшто не претставува порака на Македонците против сожителство со 
другите верски заедници. 

Затоа, со право се вели дека Тодор Петров и Светскиот македонски конгрес 
долги години работат за Македонија, за Македонците и македонското прашање, 
обединувајќи ги македонските иселеници за одржување бројни социокултуролош-
ки настани. Тодор Петров особено е активен во промовирањето на демократијата 
во Македонија. Тој е за заштита на македонското име, знаме, Устав и промоција на 
признавањето на Македонија како суверена земја од страна на земјите од светот.
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АКАДЕМИКОТ ЃОРЃИ ПОП АТАНАСОВ 
СТАРОСЛОВЕНИСТ И АФИРМАТОР НА МПЦ-ОА

Д-р Ѓорѓи Поп Атанасов е Македонец од пиринскиот дел на Македонија, кој 
со доаѓањето во Република Македонија ја започна својата научна и патриотска 
дејност најпрвин во Македонската архиепископија, за потоа да продолжи во Ре-
публичкиот завод за заштита на спомениците на културата и Народната и универ-
зитетска библиотека „Свети Климент Охридски“, за на крајот да заврши во Инсти-
тутот за македонска литература, каде работел до редовното пензионирање и во 
неа развил најплодотворна дејност.

Ѓорѓи Поп Атанасов е роден на 10 ноември 1940 година во селото Елешница, 
Општина Разлошко, во Благоевградскиот Округ, во пиринскиот дел на Македо-
нија. Тој е историчар на книжевноста, археограф и старословенист. 

Инаку, родното место на Ѓорѓи Поп Атанасов е Елешница, кое претставува уба-
во македонско пиринско село со околу 1.500 жители. Тоа е распослано  во под-
ножјето на Родопските Планини, на двете страни на реката Златарица. Тоа е уба-
во планинско место до кое доаѓаат и топлите струења од Белото Море. 

Селото Елешница е познато по православната црква „Свети Атанасиј“ изграде-
на во 1832 година. Тоа е револуционерно село во Пирин, од кое десеттина лица 
биле учесници во Балканските Војни: тоа е село на македонски револуционери, а 
во исто време и место каде е откриена рудата ураниум; тоа е чисто христијанско 
село каде Ѓорѓи Поп Атанасов ги поставил темелите на својата идна научна дис-
циплина во религијата, писмото и јазикот. 

Образованието го стекнал во родното место Елешница, Разлог и Благоевград. 
Своето високо образование, пак, го добил на Богословскиот факултет во Софија, 
каде што дипломирал во 1967 година. По стекнувањето богословско образование 
работел како духовник во Митрополијата во Благоевград. 

Во тие младешки години дошло до израз неговото македонско патриотско 
чувство и ширење на македонштината кај своите верници. Затоа бил под постоја-
ни притисоци од бугарската власт, која го гонела како свештено лице кое јавно ја 
истакнувало неговата македонска етничка припадност. 

Не можејќи да го поднесе теророт што се вршел врз него, свештеникот Ѓорѓи 
Поп Атанасов, како и неколкумина од Пиринска Македонија, се решил во 1972 
година да емигрира во Република Македонија, кога и се запознал со авторот на 
овие редови. На почетокот не му било лесно, меѓутоа бил добро прифатен, пред 
сé, од неколкуте Пиринци во Скопје и од неговите колеги свештеници во Маке-
донската православна црква.

Работел како редовен професор на Православниот богословски факултет 
„Свети Климент Охридски“ во Скопје, каде предавал средновековна македонска 
книжевност, библистика, херменевтика, црковна химнографија и стари јазици 
(старословенски, старогрчки и старохебрејски). Во својата истражувачка работа 
најголемо внимание им посветил на темите од црковната историја на македон-
скиот народ, поради што неговите бројни трудови се однесуваат на старата ма-
кедонска литература. Позначајни негови објавени дела се: „Кичевскиот октоих 
XIII век“, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Скопје, 1978; „Речник на старата 
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 македонска литература“, „Македонска книга“, Скопје, 1989; „Библијата за Маке-
донија и Македонците“, „Менора“, Скопје, 1995; „Стари записи“, „Менора“, Скопје, 
1996 и „Македонската глаголица“, МАНУ, Скопје, 2015.

Инаку, Ѓорѓи Поп Атанасов веднаш по доаѓањето во Република Македонија ста-
пува во редовите на Македонската православна црква, кога научната дејност ја од-
брал за негово идно занимање. Како резултат на  квалитетните научни способности 
и знаења тој магистрира и докторира на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ 
во Скопје, за, потоа, во 2012 година да биде избран за редовен член на МАНУ.

Инаку во делото „Библијата за Македонија и Македонците“ на д-р Ѓорѓи Поп 
Атанасов, меѓу другото, се вели дека таа  е зборник на свети книги, која често се 
нарекува и Свето писмо. Таа се дели на два големи дела: Стар завет и Нов завет. 
Стариот завет, или Танак на хебрејски, се смета за света книга на Евреите, додека 
христијаните ги сметаат за свети и Стариот и Новиот завет. Христијаните ја изучу-
ваат библијата како своја нормативна книга, која дава насоки за животот. Во неа 
тие наоѓаат послание од Бога (слово Божје).

Инаку, Библијата од времето кога била составена до денес е една од најпрода-
ваните книги на сите времиња. 

Библијата има 66 книги од кои 39 припаѓаат на Стариот завет и 27 на Новиот 
завет. Таа е разнородна збирка од текстови кои настанувале во долг временски 
период, почнувајќи од XIII век пред нашата ера. Во Стариот завет е опишан живо-
тот на Адам и Ева, Ное, Јов, Авраам, Исак, Јаков, Мојсеј, Давид, Соломон, проро-
ците како и други личности. Стариот завет претставува завет на Бога со народот 
на Израел дека „ако ги исполнува заповедите Божји ќе биде народ благословен 
и дека од тој народ ќе се роди Спасителот на Светот, кој ќе биде вечен Цар, и Не-
говото Царство не ќе има крај“. А Новиот завет е Завет на Спасителот Господ Исус 
Христос „дека секој што верува во него ќе живее вечно. Секој што верува дека 
Господ Исус Христос е вистински Бог нема да умре, но ќе има вечен живот“.

Библијата е комплетирана во IV век од нашата ера, кога Европа, преку Визан-
тија и Рим, официјално го прифаќа христијанството. Во текот на целото средно-
вековие, сè до ренесансата, одговорите на сите прашања биле барани во оваа 
„Книга над книгите“, а науката била занемарена.

Во делото „Стари записи“ од Ѓорѓи Поп Атанасов, пак, меѓу другото се вели 
„Оваа Божествена книга наречена апостол, е на манастирот Пчиња, обителта на 
Светиот отец Прохор во пустината козјачка; ја подврзав јас многугрешниот поп 
Пантелејмон со трошок и со откуп, а се потруди во врска со тоа еромонахот кир 
Јоаникие од Лесново, Месец јуни, 22 ден, 1749 (година) во Карпино.

Во 1749 лето од Христа Бога нашего. Во таа година дојдовме во Пчињскиот 
манастир, каде што почиваат моштите на светиот преподобен пустиножител Про-
хор. Пишував со својата недостојна рака, јас, еромонах Димитрие Дечанец.

Да знае секој христијански брат како направи еромонах Кипријан воденици 
спроти Градиште, на реката што иде откај Обедник. Беле и Неделко го дадоа ме-
стото. Кипријан даде манастирски пари, та направи две окна: едното окно за црк-
вата „Свети Јован“, а другото за Беле и Неделко, и нека се знае кое окно на кого 
е. Откај реката е манастирско, а откај патот е Белево и Неделково. Сведоци: Мула 
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Хасан Небиотиќ и брат му Абдула спахија и Али спахија Бектешов син и Муто ќе-
хаја. И други сведоци: слепчани и градишчани – мали и големи. И друго да на-
пишеме да се знае: кој ќе се одрече од дадениот збор, да биде клет и проклет од 
318 богоносни отци и од Господа Бога Седржателот и од Свети Јоан и од светото 
Евангелие и да биде почитуван како што се почитува Јуда и да биде сличен на 
Датан и Авирон, амин.

Да се знае, исто така, колку трошок се направи околу воденицата – двесте гро-
ша готови пари и пиење и јадење одделно“.

Треба да се одбележи дека на 4 јуни 2013 година во Македонската академија 
на науките и уметностите пристапно предавање одржа д-р Ѓорѓи Поп Атанасов, 
редовен професор во пензија на Богословскиот факултет во Скопје. Предавање-
то беше по повод неговиот избор за редовен член на МАНУ, на тема: „Химнограф-
ската традиција во Охридската книжевна школа“.

Во таа пригода академик Ѓорѓи Поп Атанасов, меѓу другото, рече; „Уште пред 
почетокот на Моравската мисија светите браќа Кирил и Методиј го започнале 
преведувањето на библиските и литургиските книги. Првин, за потребите на цр-
ковното богослужение, биле преведени Изборното евангелие, Изборниот апос-
тол, делови од псалтирот, како и избрани делови од најзначајните богослужбени 
книги – октоихот, минејот и триодот. Ова на недвосмислен начин се потврдува во 
XV глава од опширното Методиево житие каде што, зборувајќи за преведувачка-
та активност на Кириловиот брат Методиј, свети Климент појаснува дека двајцата 
браќа претходно ги превеле псалтирот, евангелие со апостоли и избрани црковни 
служби: „Зашто на почетокот само псалтирот, евангелие со апостоли и избрани 
црковни служби со филозофот преведе“. 

Словенските просветители не само што ги превеле неопходните црковни кни-
ги за богослужба, туку и го организирале црковното богослужение во Велика Мо-
равија, по нивното доаѓање во оваа западнословенска земја. Во оваа мисионер-
ска дејност, на словенските првоапостоли активно им помагале нивните најблис-
ки ученици, меѓу кои посебно место заземаат светите Климент и Наум Охридски“. 

На крајот од своето излагање тој нагласи: „Своевидно продолжување на хим-
нографската традиција во Охридската книжевна школа претставува книжевната 
дејност на некои охридски архиепископи, кои, користејќи постари словенски из-
вори, напишале химнографски текстови наменети за богослужбена прослава на 
свети Климент и свети Наум Охридски на византиско-грчки јазик. Архиепископот 
Теофилакт (крај на XI – почеток на XII век) ја напишал службата на свети Климент 
за 25 ноември, кога се прославува и споменот на свети Климент Римски, додека 
Димитриј Хоматијан (XIII век) е автор на Климентовата служба за денот на Успе-
нието и на уште четири канони посветени на охридскиот светец. Канон на свети 
Климент напишал и архиепископот Константин Кавасила (XIII век), кој е автор и на 
византиската служба на свети Наум Охридски. Свои прилози кон оформувањето 
на химнографијата на свети Климент дале и архиепископите Григориј I (почеток 
на XIV век) и Козма Драчки (1685-1693). Архиепископ Григориј напишал текстови 
за службата на свети Климент, додека Козма Драчки ги напишал величанијата 
во службата на охридскиот светец, кои како химнографски жанр во литургиската 
традиција се појавиле во неговото време“.
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ЕСМА РЕЏЕПОВА–ТЕОДОСИЕВСКА 
ВТОРА МАЈКА ТЕРЕЗА

Македонската естрадна уметничка, Есма Реџепова-Теодосиевска е родена на 
8 август 1943 година, во Скопје. Потекнува од сиромашно работничко семејство. 
Но, потеклото и историјата на нејзиното семејство е интересно, преселничко, сос-
тавено од повеќе нации, космополитско, во кое царувале трите најважни светски 
религии: еврејската, муслиманската и православната.

Биографијата на оваа извонредна пејачка, жена, хуманитарка, за која авторот 
на овие редови подготви опширна монографија (на македонски, англиски и ром-
ски) за животот и делото за неа и нејзиниот животен сопатник Стево Теодосиев-
ски. Есма и Стево одржале илјадници хуманитарни концерти за оние на кои им 
била потребна помош насекаде низ светот. Есма пеела за беспомошните во Ин-
дија, Мексико, Србија, Босна, Пакистан, Хрватска, Иран и други земји во светот, но 
најмногу во Македонија. Таа е најголем промотор на ромската, особено на маке-
донската музичка приказна насекаде низ светот. Затоа, Есма Реџепова-Теодоси-
евска не случајно, ја нарекуваат втора Мајка Тереза.

Тие заедно, безгранично ја сакале својата земја и во себе ја носеле и ја ши-
реле традицијата на македонскиот и ромскиот народ, кој како трепет е прелеан 
низ звуците што се шират. Нивното заедничко мото „Ако имаш две, подари едно”, 
било и е доследно на нивната мисија да даруваат на кого му е потребно.

За време на заедничката кариера Стево и Есма Теодосиевски, посвоиле 47 
момчиња, ги здомиле, воспитувале, образувале, овозможувајќи им да завршат 
музичко училиште во нивниот дом и сега сите тие имаат сопствени музички ка-
риери. Есма, со нејзина целосна поддршка ја финансираше и девојката Елеонора 
Мустафова, која се очекува да биде нејзина замена во пеењето.

Покрај создавањето на вака бројно музичко семејство, Есма Реџепова-Тео-
досиевска и Ансамблот „Теодосиевски” имаат одржано повеќе од 2.000 хумани-
тарни концерти, имаат спроведено повеќе хуманитарни активности и донации, од 
кои би се издвоила донацијата направена за градот Скопје „Домот на хуманоста 
и Музејот на музиката на Есма и Стево Теодосиевски”, во кој со децении живееше  
Есма Реџепова–Теодосиевска.

Со право се вели дека хуманоста и борбата за мир со песна и благородни дела 
е основна содржина и богатство на животот на Есма. Со порака за мир, Есма со 
Ансамблот „Теодосиевски” престојуваше во многуте кризни подрачја во светот, 
зафатени со војни, природни катастрофи, епидемии  и глад, охрабрувајќи ги и 
духовно помагајќи им на луѓето да ја пребродат кризата.

Сепак, Есма и Стево најпосле си зеле парче време само за нив, само за двајцата 
главни носители на Ансамблот „Теодосиевски”. Есента, 1968 година, решиле да го 
кажат своето судбоносно – ДА. Објавиле венчавка, и тоа двојна. Едната во Драче-
во, според  ромските обичаи, и втората, според желбата и очекувањата на Паца, 
мајката на Стево, која сакала свадба според македонските традиции.

Бидејќи во тој период по свадбата била закажана турнеја по далечната Ав-
стралија преку Матицата на иселениците од Македонија, па таквиот спој, напра-
вил интересна комбинација за да биде тоа и концертно и свадбено патување. 

Австралија е интересно поднебје и предизвик, и туристичка и музичка дестина-
ција. Од студената европска зима новиот ансамбл „Есма - ансамбл Теодосиевски” 
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се приземјил на врелата летна австралиска почва. Одржале голем број концерти 
во Сиднеј, Мелбурн, Перт, Аделаид, Канбера, Волонгог...  Со широко срце биле 
дочекувани од нашите доселеници Македонци, на кои со секоја песна се труделе 
да им пренесат и донесат, парче роднокрајни убавини и поздрави. На концертите 
присуствувале многу Австралијанци, кои не можеле да ги задржат солзите. Емо-
циите биле силни од двете страни.

Набргу по враќањето од Австралија, следело ново патување. Тоа било прво 
гостување на индискиот потконтинент. Влезната врата им била градот Бомбај. 
Таму се претставиле со популарни ромски, но и други нумери. Почнале од кон-
зулатот за потоа да засвират и запеат за ју-градежниците на работа во Индија. 
Следел концертот во „Интернационал”, за членовите на дипломатскиот кор.

Есма и Ансамблот „Теодосиевски” добиле интересна покана која не можеле да 
ја одбијат. Тоа било настап на некаков „Каменов брод”. Брод од флотата на Ин-
диската морнарица кој бил направен од бетонски и камени делови. Непосредно 
пред концертот, слетал хеликоптер со првиот адмирал на индиската воена флота, 
кој специјално дошол сакајќи да присуствува на концертот на гостите од Евро-
па. Морнарите и сите присутни, без малку на раце ги кренале Есма и музичарите, 
восхитени од уникатниот настап и специфичниот и редок вокал на солистката.

Во сите земји ширум Земјината топка прозвучела ромската и македонската 
песна, преку гласот на Есма Реџепова-Теодосиевска. Со години светот ја препо-
знава по нејзината ретко убава песна „Зошто си ме мајко родила” и „Чајорије шу-
карије” (Убаво девојче) и одговорот на овие стихови е веќе кристално јасен дека 
таа  била, поради една своја мисија – да пее, да облагородува, да помага...

Тие немале време за одмор, бидејќи постојано заминувале од една на друга 
гостувачка турнеја. Во годините на маестралниот подем на Ансамблот, добиле по-
кана за повторно гостување во Индија од Романолошкиот институт, и за учество 
на Првиот фестивал на ромската музика во градот Чандигар. 

Не само што поканата била прифатена, туку на пат кон Индија тргнале малку 
со авантуристички дух. Толку далеку решиле да тргнат со свое возило минувајќи 
низ какви сè не  предели, планини, реки и долини, снегови и дождови, и сè така, 
до портите на Чандигар. Или тоа со обична математика значи, дека извозиле 7,5 
илјади километри пат до Индија. Сите години заедно со Стево Теодосиевски, сè до 
неговата смрт,одржале многубројни концерти по целиот свет. Меѓутоа, концер-
тите во Индија ќе останат во трајно сеќавање. Имено, во Пенџаб, во 1976 година, 
од каде се корените на ромскиот јазик, Есма и Стево се прогласени за „Кралица и 
крал на ромската музика во светот”. Затоа тие изјавиле дека во Индија се чувству-
ваат како дома.

Пролетта, 1974 година, во домот на Теодосиевски влегол човек во години. Тој 
бил црномурест и бил менаџер по име Риши кој дошол од Индија како директор 
на Романолошкиот институт. Неговата цел била да ги запознае Есма и Стево и да 
го испита пулсот дали имаат желба да патуваат за Индија на ромскиот фестивал. 
Секако, дека една таква укажана чест и лично врачена покана од организаторот, 
не можела да биде одбиена и пропуштена. Туку и тоа индиско патешествие со 
почести и внимание, повеќе го дополнува богатиот мозаичен естраден живот.

Како резултат на преговорите со менаџерот од Индија, Есма и Ансамблот „Тео-
досиевски” гостувале во градот Чандигар, каде се одржал Светскиот фестивал на 
ромската музика, со учество на  претставници од 20 земји од светот. Таму Есма и 
официјално била прогласена за „Кралица на ромската музика”.
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Меѓутоа, како што им прилега на „Крал и кралица” во престолнината на Индија 
– Њу Делхи, висока чест и уживање им укажале, претседателот и премиерот на 
Индија, Индира Ганди, примајќи ги во своите официјални резиденции... Средбата 
била незаборавна. Многу спомени, многу искушенија. Таму, во Идија Есма ги на-
шла корените на својот ромски јазик, на своето дамнешно потекло. Сето тоа Есма 
и Стево го почувствувале со возбуда и одушевување. Затоа, во нивните изјави 
рекле дека во Индија се чувствувале како дома во Македонија.

Повторно Есма и Стево со другарите биле поканети да патуваат во Индија. От-
како биле возвишено испратени од Првиот фестивал на Ромите, и по постигнатиот 
успех, заминале да учествуваат и на Вториот фестивал кој го отворила Индира 
Ганди, а настапот на Ансамблот „Теодосиевски” бил проследен со многу симпатии. 
Во Њу Делхи се сретнале со претседателот на Републиката, кому му донеле даро-
ви од својата татковина. Тогаш одржале специјален концерт во претседателската 
палата. Исто така, присуствувале на 94 роденден на легендарната личност на Ин-
дија и светот, Џавахарлал Нехру, во неговиот град Алахабат. Таму била и родната 
куќа на Индира Ганди. Се разбира, и сето тоа не поминало без музичкиот настап на 
Есма и Стево. Првиот концерт бил одржан претпладне за младите, а вечерта сле-
дел свечениот дел пред околу пет илјади поканети  угледни гости од целиот свет.

Во дел од биографијата на Есма Реџепова-Теодосиевска, меѓу другото е запи-
шано дека таа како естраден уметник одржала илјадници концерти насекаде во 
светот, околу шестотини композиции се трајно впишани на плочи касети и ком-
пакт-дискови, отпеани на 20 јазици; телевизијата - како еден од електронските 
медиуми и има отстапено многу часови а има добиено повеќе од 2.000 благодар-
ници за хумано дело, затоа ја споредуваат со Мајка Тереза.

Таа е носител на златен и сребрен Титов медал за особени придонеси во кул-
турата во поранешна Југославија; добила златен медал за „Пејач на милениумот”, 
доделен во Москва во конкуренција на врвни пејачи од 83 земји; добитник е на 
наградите „13 Ноември” и „20 Ноември”, освојувач е на наградата на УНИЦЕФ во 
Белград и носител на првиот пасош од Детската амбасада  во светот; два пати 
била кандидат за Нобеловата награда за мир зад чија кандидатура се потпишале 
повеќе од 50 невладини хуманитарни институции од татковината и ширум светот; 
носител е на титулата „Примадона на европската песна” и „Кралица на ромската 
песна во светот”; добитник е на државната награда „Мајка Тереза”; добила „Ор-
ден за заслуги на Македонија” и, исто така, добитник е на титулата „Национален 
уметник на Македонија”.

Во 2010 година Кралицата на ромската музика и светски признатата уметница 
Есма Реџепова прими орден за заслуги од претседателот на Македонија Ѓорге 
Иванов за нејзината досегашна работа во музиката, но и за нејзините хумани дела 
и филантропски активности.Есма беше, многу маркантно музичко име на маке-
донската, балканската и светската музичка фолк-сцена, таа е жена која животот 
го посвети на хуманоста, човекољубието и добрината. 

Есма Реџепова –Теодосиевска беше жената со божествениот глас почнувајќи 
од првото музичко откривање, благодарение на прекрасниот глас стана светски 
прифатена и призната и со песната, темпераментот и ромскиот музички ритам 
го освои светот. Есма стана лесно препознатлив македонски бренд во светот со 
својата оригиналност и музичка виртуозност. 

За жал, на 11 декември 2016 година, по кратко и тешко боледување на 73 
 годишна возраст почина кралицата на ромската музика, македонскиот музички 
амбасадор во светот, Есма Реџепова Теодосиевска.
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АКАДЕМИКОТ БЛАЖЕ РИСТОВСКИ 
АФИРМАТОР НА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА 

Академик Блаже Ристовски е македонски книжевен историчар, филолог, фол-
клорист и политичар. Тој како верен и доследен следбеник на Мисирковите идеи 
се придржува на фактите и во својата научно-истражувачка работа секогаш поаѓа 
од нивната изворност, автентичност и непорекливост. Во исклучително плодни-
те творечки години тој темелно го истражува и научно ги согледува централните 
пројави во нашата историја на Македонија и македонскиот народ.

Како резултат на неговите научни постигнувања, патриотскиот дух и неговите 
погледи за иднината на Македонија, Ристовски беше избран за потпретседател во 
првата Влада на Република Македонија во 1991година. Во исто време беше избран 
за претседател на Републичката комисија за односи со верските заедници на Репу-
блика Македонија, а авторот на овие редови Славе Катин беше избран за потпрет-
седател на Комисијата. Тие заеднички ги поставија темелите на односот и соработ-
ката на државата со Македонската православна црква – Охридска аехиепископија 
и другите верски заедници. Тогаш започна силен подем на формирање и изградба 
на македонски православни цркви и црковни општини во Австралија, Канада, Сое-
динетите Американски Држави и Европската Унија, а со тоа и големо признание на 
Македонската православна црква во лицето на Охридската архиепископија.

Како истражувач на македонската литературна, јазична и национална историја 
и на фолклорот во Македонија, академик Ристовски објавил повеќе од 30 книги 
за развитокот на македонската културно-национална мисла и повеќе од 800 ста-
тии и други прилози во разни зборници и списанија во земјата и во светот. Тој е 
уредник на првата „Македонска енциклопедија“ во издание на МАНУ.

Блаже Ристовски е истакнат деец и почитуван Македонец како во родната 
земја, така и во македонската дијаспора. Со своите дела ја покажал и докажал 
вистината за Македонија, трасирајќи го патот кон вечната иднина на Македонија. 
Затоа, често се вели дека неговите дела се огледало на вистината за македонски-
те дејци во многу балкански и европски земји, особено во Русија за изминатите 
два века.

Академик Ристовски е роден во селото Гарниково, Кавадаречко на 21 март 
1931 година. Денес тоа е напуштено село во кое се водат само неколку жители 
заедно со значајниот храм „Свети Петар и Павле“. Тоа е селото во кое Мустафа 
Кемал - Ататурк  се криел во 1908 година за време на Младотурската револуција. 
Тоа е местото од каде му е потеклото на Блаже Ристовски.  А, тој потекнува од 
едно македонско патриотско семејство кое директно било вклучено во македон-
ското револуционерно ослободително движење. Имено, неговиот дедо Ристо бил 
деец на Македонската револуционерна организација, кој поради својата актив-
ност бил на три пати осудуван на по сто и една година затвор како селски начал-
ник на Организацијата.

Во времето кога Ристовски бил во детските години во селото Гарниково имало 
и училиште. Таму тој го завршил своето основно образование, а гимназија завршил 
во Кавадарци, Филолошки факултет во Скопје во 1955 година, а во 1965 година 
станал доктор по филолошки науки. Потоа, во 1943 година, се вклучил во Народ-
ноослободителната борба на македонскиот народ. Иако сé уште не бил доволно 
свесен и информиран, учествувал на собирите во Кавадарци каде се зборувало 
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за слободата. Затоа, во 1945 година учествувал во формирањето на конспиратив-
ната група „Македонска активна народно-комунистичка организација“ (МАНКО)..

Блаже Ристовски ја започнал својата научна дејност уште како студент на  Фи-
лозофскиот факултет во Скопје. Првиот истражувачки труд го објавил во органот 
на Катедрата за јужнословенски јазици „Македонски јазик“. Во текот на редов-
ното студирање Работел како главен уредник на списанието „Народно здравје“ 
и бил шеф на Отсекот за печат во Институтот за здравствено просветување во 
Скопје (1953 - 1955). 

По едногодишно професорување во Кавадарци (1956/57), се вратил во Скопје 
и работел како јазичен редактор на Радио Скопје (1957 - 1961). Како лектор за ма-
кедонски јазик и предавач за македонска литература на Филозофскиот факултет 
на Универзитетот во Љубљана (1961 - 1966) ги водел и предавањата на Педагош-
ката академија во Марибор (1965 - 1966).

По одбраната на докторската дисертација „Крсте П. Мисирков – животот и де-
лото“ во 1965 година бил избран за директор на Институтот за фолклор во Скопје. 
Таму го покренал и го уредувал списанието „Македонски фолклор“; Основач и 
претседател е на биеналниот „Меѓународен симпозиум за балканскиот фолклор 
во Охрид“; Организирал успешна теренска собирачка дејност на македонските на-
родни умотворби, а ја конципира и издавачката дејност на Институтот за фолклор. 

Со осамостојувањето на Република Македонија академик Блаже Ристовски 
бил избран за прв потпретседател на првата Влада на Република Македонија 
(1991 - 1992), а до пензионирањето е научен советник во Институтот за старосло-
венска култура (1993 - 1995). Меѓу другото, бил член на редакциите на списание-
то „Етнологија Славица“ (Братислава), „Демос“ (Берлин), „Народно стваралаштво 
Фолклор“ (Белград), „Погледи“, „Современост“, „Гласник на Институтот за нацио-
нална историја“ (Скопје) и др.

Бил претседател на Здружението на фолклористите на Македонија и на 
Сојузот на здруженијата на фолклористите на Југославија, прв потпретседател 
на Одборот на Балканскиот фестивал на народни песни и игри во Охрид (1967), 
член на Републичката комисија за културни врски со странство, претседател на 
Советот на Филозофско-историскиот факултет цивилизации (Сорбона III) во Па-
риз (1986 и 1992) и секретар на МАНУ (1999 - 2002).

 Како истражувач на македонската литературна, јазична и национална исто-
рија и на фолклорот во Македонија, објавил повеќе книги за развојот на македон-
ската културно-национална мисла и статии и други прилози во разни зборници 
и списанија во земјата и во странство.. Посебно ги истражувал и ги афирмирал 
националните дејци од XIX и XX век: Крсте П. Мисирков, Димитрија Д. Чуповски, 
Наце Д. Димов, Ѓорѓија М. Пулевски, Петар Д. Драганов, Марко Цепенков, Кочо 
Рацин, Васил Икономов, Никола Вапцаров, Тодор Чопов и др.

Во неговите трудови донесе нова документарна фактографија и научна ар-
гументација и со аналитички и критички пристап кон изворите и литературата, 
на научната јавност и претстави низа пројави, настани и процеси и цела плејада 
заслужни профили од македонското културно- национално минато. Коавтор е на 
пет учебници по историја за основно и средно образование.

Негови дела се: „Крсте П. Мисирков“ (1874 - 1926)“ (1966), „Вардар, научно-лите-
ратурно и општествено-политичко списание на К. П. Мисирков“ (1966),  „Лозарите 
во развитокот на македонската национална мисла“ (1968,)  „Македонскиот на-
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род и македонската национална свест“. (1968) „Крсте Мисирков“ (1968), „Наце Д. 
Димов (1876-1916)“ (1973), „Ѓорѓија М. Пулевски и неговите книшки“ „Самовила 
Македонска“ и „Македонска песнарка“ (1973), „Македонски народноослободи-
телни песни“ (1974), „Димитрија Чуповски (1878-1940) и Македонското научно 
литературно другарство во Петроград“, „Прилози кон проучувањето на македон-
ско-руските врски и развитокот на македонската национална мисла“, во две кни-
ги (1978), „Македонскиот стих 1900-1944“, две книги (1980), „Пројави и профили 
од македонската литературна историја“, две книги (1982), „Македонскиот народ 
и македонската нација“, две книги (1983), „Кочо Рацин. Историско-литературни 
истражувања“ (1983), „Васил Икономов (1848 - 1934)“ (1985), „Крсте Мисирков 
(1874-1926)“ (1986), „Македонскиот фолклор и националната свест“, две книги 
(1987), „Портрети и процеси од македонската литература и национална историја“, 
три книги (1989-1990), „Беседа за делото на Вапцаров“ (1990), „Крсте П. Мисир-
ков, Одбрани страници“ (1991), „Рациновите македонски народноослободителни 
песни“ (1993), „Македонски летопис“, две книги (1993), „Македонија и македон-
ската нација“ (1995), „Ѓоргија М. Пулевски, меѓник во нашата културно-национал-
на историја“ (1996), Предговор кон Цеко Стефанов Попиванов „Земјата, драма во 
три чина“ (1996), „Димитрија Чуповски и македонската национална свест“ (1996), 
„Националната мисла на Мисирков“ (1997), „Раните ракописи на Крсте П. Ми-
сирков на македонски јазик“ (1998), „Димитар В. Македонски“ (1999), „Историја 
на македонската нација“ (1999), „Животот и делото на Кочо Рацин (1908-1943)“, 
(2009). „Избрани дела во пет тома“ (2012) и „Избрани дела во десет тома“ (2015).

 Меѓу објавените дела за читање во целост се: статијата „Беседа за делото на 
Вапцаров“ (1990), научен труд „Ѓорѓија Пулевски - меѓник во нашата културно-на-
ционална историја“ (1996), книга „Димитар В. Македонски“ (1999), научен труд 
„Македонската колонија во Петроград и односот кон Балканските војни и Првата 
светска војна“ (2014).

Се чини избраните дела од академик Блаже Ристовски во десет тома се него-
виот врв во издаваштвото. Тие беа промовирани на 19 март 2015 година во Маке-
донската академија на науките и уметностите, а по повод 85 години од раѓањето 
на авторот и шест децении од неговото научно творештво. 

Во десетте тома и на повеќе од осум илјади страници, познатиот научник ака-
демик Блаже Ристовски пишува за теми од македонската историја, литература, 
публицистика и македонскиот фолклор, за словенската писменост и христијани-
зацијата, државните формации во Македонија во средновековието, за преродба-
та и борбата за обнова на Охридската архиепископија.

Ристовски е проучувач на македонскиот културно-национален развој, на тво-
рештвото на македонските просветители, преродбеници, учебникари, собирачи 
на народни умотворби. Тој со своите истражувања го афирмирал и Македонското 
научно-литературно другарство во Петерсбург.

Тоа е прв избор од неговото научно творештво кој содржи сé што се однесува 
на појавата, развојот и афирмацијата на македонската национална мисла и ак-
ција. Тука е националната историја, литературата, јазикот, фолклорот, етногра-
фијата, балканската политика, македонската држава и развојот на македонската 
свест, особено во XIX и XX век, до формирањето на македонската национална 
 држава Република Македонија.
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РАДЕ СИЛЈАН 
ПОЕТ, ПИСАТЕЛ И ПЛОДЕН ИЗДАВАЧ

Раде Силјан е еден од најпознатите македонски писатели, поети и значаен из-
давач во Република Македонија. Тој е основач на Книгоиздателството „Матица 
македонска“ од Скопје и е издавач на илјадници публикации. Раде Силјан е автор 
на многу дела за кои е добитник на високи признанија во Република Македонија 
и во светот. 

Овој познат и признат поет, писател и плоден издавач е роден на 16 април 1950 
година, во демирхисарското село Жван. Често се вели дека Жван е село на ерге-
ни, познати личности и иселеници. Тоа се наоѓа во регион во кој жителите, главно, 
се занимаваат со земјоделство, собирање на шумски плодови, одгледување на 
тутун и сточарство. Од  демирхисарскиот крај потекнуваат бројни писатели, умет-
ници и научници. Не може никој да ја одгатне тајната, зошто толку писатели се 
родиле покрај Црна Река, во заветрината на Илинска Планина. Исто така, може 
да се каже дека во демирхисарските триесет и девет села, се зборува на најчист 
македонски јазик.

И родителите на Раде Силјан целиот свој живот се занимавале со земјодел-
ство и со одгледување  тутун, а на своите четири деца им препорачувале да бидат 
добри и послушни ученици, за да не се занимаваат и тие во животот со оваа тешка 
физичка работа. Така, според зборовите на Раде, неговите родители му велеле:

„Ако завршиш школо, нема да бидеш физички работник. И во целата сиро-
маштија позајмуваа пари за да ги купиме основните учебници, а лектирните из-
данија ги позајмувавме од скромната училишна библиотека. Плаќањето, односно 
раздолжувањето за нашето школување беше со  парите што ќе ги земеа по пре-
давањето на тутунот “.

Раде Силјан завршил основно образование во училиштето „Браќа Милади-
новци“ во Жван, кога во тоа време во прво одделение во училиштето имало 24 
ученици. За жал, тој број се намалил и едно време во училиштето  имало само еден 
ученик во прво одделение, во селото од 1.000 жители останале уште  300 жители, 
главно, постари и стотина помлади, од кои, повеќето, со години се пријавуваат во 
Заводот за вработување..

Темелите на творештвото на Раде Силјан започнале да се градат уште кога тој 
бил ученик во шесто одделение. Тогаш се открило дека  има талент за пишување, 
а тоа го открил неговиот професор по македонски јазик, Јонче Поповски од село 
Бабино, преку неговите  писмени задачи по македонски јазик.

Инаку, родното место на Раде Силјан, селото Жван, е сместено под пазувите на 
планината Бигла, непосредно под пасивниот рудник за железна руда. Тоа се проте-
га на десниот брег на реката Црна, која лежи на самиот пат помеѓу Кичево и Битола 
и претставува развиен рурален центар. Тоа уште од XIX век било христијанско село, 
кога било во рамките на Битолската каза (нахија Демир Хисар), на Отоманската Им-
перија, таму живееле Македонци христијани кои живеат дури до денес. 

Во него има бројни археолошки места, а постојат и следните македонски пра-
вославни цркви: црквата „Свети Димитриј“ е позната и како „Латинска црква“, из-
градена во 1634 година, потоа црквите  „Свети Архангел Михаил“, „Свети Илија“, 
„Света Петка“ и манастирите - „Топлички манастир“, средновековен и новоизгра-
дениот „Жвански манастир“. 
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Кога го завршил основното образование, како што направија бројни негови 
соселанчиња, се запишал во гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Битола. Поради 
семејната финансиска состојба на родителите, тогаш конкурирал и на Воената 
академија, каде го примиле, но требало да оди во Сараево на школување. Во тие 
почетни години на средното образование размислувал за медицина и техника. Но 
на крај завршил гимназија во Битола.

Раде Силјан отскокнувал од своите другарчиња во гимназијата. Тогаш бил при-
мен за хонорарен соработник во Емисијата за млади, што се емитувала на Радио 
Битола, и во тој период дошло до промена на негово презиме. Имено, кога тој бил 
на свои 16 години го земал за презиме, името на татко му, Силјан. Но, во личната 
карта си го задржал вистинското презиме, слична, или иста судбина како авторот 
на овие редови Славе Катин.

Ја завршил гимназијата во Битола со одличен успех и запловил во водите на 
иднината. Така, уште на неполни 22 години  е избран  за главен уредник  на ма-
кедонското издание на весникот „Железничке новине“, кој неделно се печател на 
неколку јазици во Белград. Секоја недела патувал за Белград со воз. Но, како што 
забележал Раде: немав време да го видам Белград од големите обврски. Од тоа 
стекнато искуство и денес без „око да му трепне“ може да склопи весник. 

За весникот  „Железничке новине“  работел неколку години. 
Неговото издаваштво започнало во 1975 година. Тогаш ја објавил својата прва 

книга „Третиот лик на времето“, за денес да има објавено повеќе дела,  меѓу кои, 
17 книги со поезија, 11 книги со критики и есеи и дванаесет антологии на македон-
ската поезија, проза и драма. Неговите поетски книги се преведени на англиски, 
италијански, руски, турски, полски, албански, српски и бугарски јазик. Добитник 
е на осумнаесет национални и меѓународни награди, меѓу кои и на наградите 
„Ацо Шопов“, „Браќа Миладиновци“, „Кочо Рацин“, како и на државната награда 
„11 Октомври“ за животно дело. Поезијата  и критиката се негова главна животна 
преокупација.

Неговите работни патишта продолжиле по искуството со „Железничке нови-
не“, кога бил ангажиран на Катедрата по новинарство на Правниот факултет во 
Скопје, како асистент на предметот „Теорија и практика на новинарството“, а во 
1979 година се вработил во Третата програма на Радио Скопје, како уредник на 
списанието, за по неколку години да биде избран за главен уредник на целата 
програма. Во радиото останува седум години.

„Во тоа време оваа програма котирала високо“, се сеќава Раде Силјан и вели 
дека „нејзини соработници биле врвни теоретичари од областа на литературата, 
економијата, науката…“ Но, брзо почувствувал дека просторот за работа во Трета-
та програма за него бил тесен и ограничен, па во 1986 година се впуштил во нова 
авантура.

Затоа тој влезе во водите на бизнисот кога беше формирана Издавачката куќа 
„Македонска книга“, каде што е избран за генерален директор.

Во име на вистината со вработувањето во издавачката куќа требаше да работи 
сосема нешто друго од претходното. И правни и финансиски и економски работи, 
а тој дури тешко ги разбираше поимите меница, должнички договори…. Но, не се 
разочарав, туку седнав и почнав сé да учам. И на вработените, експерти од овие 
области уште на почетокот им изгледаше како сé да знам...  се присетува тој. Не 
дозволил да дознаат дека, всушност, тоа е сосема непозната и нова работа за него 
и покрај тоа што е погрешно директорот да се однесува дека знае сé. Зошто да 
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го прави тоа, кога околу него има толку специјализирани луѓе од областа на пра-
вото, финансиите, комерцијалните работи и слично. Така беше и таму. Фирмата 
во рекордно време ги имаше најголемите плати, а на издавачки план беше меѓу 
најдобрите во издавачката бранша.

По неполни четири години поминати во „Македонска книга“, во 1991 година, 
Раде Силјан заплови во приватните води на издавачкиот бизнис. Така, тој тогаш ја 
основа „Матица македонска“, една од првите приватни издавачки куќи во Репу-
блика Македонија.

Книгоиздателството „Матица македонска“ е основана на 24 август 1991 година 
и досега има објавено илјадници наслови од најзначајните македонски писатели, 
научници и публицисти, во тираж од над пет милиони примероци, пласирани во 
Македонија и во многу национални библиотеки, славистички центри и специјали-
зирани книжарници во европските и во прекуокеанските земји. За својата богата 
дејност „Матица македонска“ е добитник на национални и меѓународни призна-
нија, а во рамките на Клубот „Матица“, денес членуваат повеќе од четириесет 
илјади читатели.

Книгоиздавателството „Матица македонска“ на 9 октомври 2016 година, во 
мултимедијалниот културен центар „Матица ексклузив“ свечено го одбележа 
јубилејот 25 години од своето постоење.

Инаку, „Матица македонска“ е издавач на делата на авторот на овие редови 
Славе Катин и тоа: „Во Австралија како дома“(1992), кое е едно од првите изда-
нија на оваа реномирана издавачка куќа во Македонија, потоа го издаде делото, 
„Печалбарски копнеж“ (1993) и публикацијата „Во чест на светите Кирил и Мето-
диј“ (1994) од авторите д-р Вера Стојчевска-Антиќ и Славе– Катин. 

Тоа беше централното чествување на Книгоиздавателството „Матица маке-
донска“, иако издавачката куќа четврт век од основањето пригодно го одбележу-
ва од почетокот на годинава, со организирање промоции, средби со писатели и 
со изложби на познати уметници во центарот „Матица ексклузив“, чиј директор и 
главен и одговорен уредник е познатиот писател и поет Раде Силјан. 

Раде Силјан е член на Друштвото на писатели на Македонија (ДПМ) од 1982 
година. Во два мандата бил претседател на  Друштвото  (2008-2014), а сега е 
претседател на Собранието на ДПМ. Член е на Сојузот на литературните преведу-
вачи на Македонија и на Македонскиот ПЕН-центар. Главен и одговорен уредник 
е на едицијата „Македонски искушенија“ и член на редакцискиот одбор за подго-
товка на издавачкиот проект „135 тома македонска книжевност“. Почесен член е 
на Македонското друштво за наука и уметност во Битола. Член е на фондацијата 
„Браќа Џидрови“ на д-р Лефтер Манче од Канада, а е член и на Меѓународната 
академија „Махаи Еминеску“ во Крајова, Романија  и на Славјанската академија 
во Варна, Бугарија, почесен член е на Асоцијацјата на македонските писатели од 
Сиднеј, Нов Јужен Велс.

Дваесет и четири негови книги се преведени на: англиски, руски, турски, грчки, 
италијански, бугарски, српски, украински, полски, латински, романски, црногор-
ски, влашки, словенечки, бошњачки и албански јазик.

Денес Раде Силјан е основоположникот и душата на „Матица македонска“, 
која во овој период е една од најголемите и најзначајните издавачки куќи во Ма-
кедонија, која достојно го преставува издаваштвото во Република Македонија, на 
Балканот и во светот.
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СТЕРЈО СПАСЕ 
ЗНАЧАЕН ПИСАТЕЛ ОД МАЛА ПРЕСПА

Во Албанија има голем број Македонци кои се врвни интелектуалци и поставе-
ни на различни општествени и други позиции и кои се дел од сегашниот и идниот 
прогрес на земјата. Во исто време тие се дел од македонската национална висти-
на на македонскиот народ и етничка Македонија.

Еден од тие познати и признати интелектуалци, е, секако, Стерјо Спасе, албан-
ски писател и критичар од македонско потекло; автор на проза и раскази, романи, 
учебници и репортажни записи; познат како антологичар, преведувач, учебникар 
и собирач на македонски народни умотворби. 

Стерјо Спасе по националност е Македонец и е еден од најпознатите романси-
ери во Албанија. Тој е роден на 14 август 1914 година во селото Глобочани, Општи-
на Пустец, Мала Преспа. Основно училиште завршил на албански и на грчки јазик 
во родното место и во Корча. Образованието го продолжил во Корча и во Елбасан, 
каде завршил Педагошка гимназија. Работел како учител во Дервичане, село во 
округот на Ѓирокастро (виз. Аргирокастро), а подоцна предавал во Москополе, 
Корча и Тирана.

Инаку, поширокото семејство на Стерјо, неговата лоза го носела презимето 
Ничовци и биле едни од поголемите семејства во селото Глобочани. Потоа, писа-
телот Стерјо за свое презиме го употребувал името на татко си Спасе. И, токму од 
тука почна големиот „Од ...“ на сè уште малиот Стерјо, кој бил член на една голема 
фамилија. Неговиот внук, пак, Аријан Спасе денес е амбасадор на Република Ал-
банија во Унгарија, а претходно бил амбасадор во Бугарија и секретар на албан-
ската амбасада во Вашингтон, во Соединетите Американски Држави.

Пред Втората светска војна бил соработник на познатите списанија во Тирана и во 
Романија, како што се „АБЦ“, „АРС“, „Бота е Ре“ („Нов свет“) и др. Во овој период кни-
жевната дејност на Стерјо Спасе, особено, била плодна. Тој интензивно творел и соз-
дал неколку значајни дела меѓу кои романите „Pse“ („Зошто“ - 1935), „Afërdita“(„Ве-
нера“ - 1944), збирките раскази „Kurorë rinije“(„Младински венец“ - 1934), „Во пре-
гратките на една жена“(1934), „Невеста без превез“(1944)  и други.

Во 1935 година во Корча го издал својот прв роман „Nga jeta në jetë. Pse!?” 
(„Од живот во живот.Зошто!?“. Во романот едноставно наречен „Зошто“ (Pse), кој 
претставува ремек-дело на неговото творештво, тој ја опишува судбината на еден 
млад интелектуалец, кој се вратил во своето родно село по завршувањето на обу-
ката и за неговите судири со традицијата, кои го водат до самоубиство. Меѓутоа, 
набрзо по излегувањето, на романот „Зошто!?“ („Pse“). тој ќе биде забранет од  ак-
туелната власт 

Изразувајќи го својот македонски културен идентитет, во периодот пред Вто-
рата светска војна, кога Албанија водела силна асимилаторска политика против 
Македонија, Стерјо Спасе станал непожелен за албанските власти во Тирана. 
Иако романот „Зошто“(Pse), всушност, е прв роман отпечатен во Албанија, албан-
ските власти го забрануваат поради македонското потекло на авторот.

По ослободувањето, кога во Албанија попуштила асимилаторската политика 
кон малцинствата, Стерјо Спасе околу 50-тите години на XX век се преселил во 
Тирана. Во еден период работел како просветен инспектор, уредник на „Litaratura 
jone“(„Наша литература“), „Nеntori“ („Ноември“), „Shkolla e Re“(„Ново училиште“) и 
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други. Во 1960 година, тој завршил висок курс во Институтот за јазик и книжев-
ност „Максим Горки“, и понатаму својата наобразба ја довршил во Фиренца, Ита-
лија и во Москва, Русија. 

Книжевноста на Стерјо Спасе по Втората светска војна била разновидна. Бил 
автор на проза и раскази, романи, учебници и репортажни записи. Напишал обра-
зовни дела, се занимавал со преводи, пишување на статии, монографии и слично. 
Познат е и како антологичар, преведувач, учебникар и собирач на македонски на-
родни умотворби. Неговите дела се преведувани на неколку светски јазици.

Стерјо Спасе е автор на десетина романи. По ослободувањето, во 1952 година, 
тој го издал романот „Тие не беа сами“(„Ata nuk ishin vetëm, roman“). Три години 
потоа, во 1955 година, го издал и романот „Венера повторно во селото“(„Afërdita 
përsëri në fshat“), потоа романите „Огнот“(„Zjarre“ -1972), „Смрт или слобода“(„Ja 
vdekje, ja liri“ - 1978), „Бунтовниците“ („Kryengritësit“ - 1983) и други,.

Во меѓувреме, Спасе пишувал и за најмладите. Во 1966 година ја издал адап-
тацијата на епски песни за деца „Соколица“ (Sokolesha), а две години подоцна, во 
1968 година биле издадени и приказните за деца „Поздрави од селото“ („Të fala 
nga fshati“).

Романот „Тие не беа сами“(„Ata nuk ishin vetëm“) (1952) на Стерјо Спасе бил 
објавен и на македонски јазик во 1989 година во превод на познатиот учител во 
Мала Преспа, Никола Беровски.

Стерјо Спасе ги забележувал македонските народни песни од Преспанскиот 
Регион, со што зазема значајно место меѓу собирачите на македонски народни 
умотворби. По неговата смрт во 1989 година, неговите песни под наслов „Маке-
донски народни песни од Мала Преспа“, во 1992 година за печат ги подготвува 
Благоја Стојчевски, а во издание на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ и 
Институтот за национална историја од Скопје.

Стерјо Спасе умира во Тирана на 12 ноември 1989 година. Неговото дело го 
продолжува неговиот син Илинден Спасе Стерјо, педагог и писател, кој од 1964 
година повремено пишувал проза на албански и на македонски јазик

Писателот Илинден Спасе, пак, е син на познатиот албански писател од маке-
донско потекло Стерјо Спасе.Тој  е роден во април, 1942 година во селото Глобо-
чани, во Општина Пустец. Основното образование го завршил во родното место, 
а дипломирал на филологија на Универзитетот во Тирана. Работел како учител, 
редактор, издавач на педагошкото списание на албански јазик (1970-2001), бил 
главен редактор на издавачкиот совет на Институтот за педагошки студии во Ти-
рана, научен работник во Училишниот департмен (сектор за историја на образо-
ванието) во Институтот за педагошки студии.

Илинден Спaсе пишува на албански и македонски јазик. Автор е на две збир-
ки раскази.  Тој е почесен член на Друштвото на писатели на Македонија. Меѓу 
другото, тој е автор  на романот  „Мојот татко Стерјо“, чија промоција се одржа во 
Европскиот универзитет во Тирана на 20 јуни 2016 година, при што Илинден кажа 
дека во основа станува збор за роман – монографија посветена на неговиот тат-
ко, големиот писател Стерјо Спасе, притоа користејќи ги материјалите од богатата 
архива на семејството во Тирана. 

Инаку, таму, во главниот град на Албанија, авторот на овие редови Славе Ка-
тин како член на државната и на новинарската делегација од Македонија во 1992 
година имаше можност да го посети домот на Илинден Спасе, да биде гостин на  
семејството Стерјо и да се запознае со судбината и вистината на Македонците 
во Албанија, како и со литературното творештво и други негови карактеристики.
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По промоцијата на делото за Стерјо Спасе во интервју за тиранскиот весник 
„Mapo“ синот на писателот Спасе, Илинден Спасе нагласи дека во романот се го-
вори и за плејадата албански писатели во минатото и соработката на Спасе со 
неговите колеги познати во албанската литература, како што се Петро Марко, 
Митруш Кутели, Нонда Булка и други.

Илинден во интервјуто нагласува дека идејата за да се напише роман, дошла 
веднаш по смртта на писателот Стерјо Спасе во 1989 година, притоа изјави:

„Имајќи ја предвид силната поддршка што мојот татко ја имаше кај читателите 
и албанската јавност, започнав да го подготвувам романот“.

Тој говори и за проблемите што Спасе ги имал од комунистичкиот режим за 
романот „Зошто“, кој од одредени кругови бил и анатемисан.

Инаку во една изјава  дадена за агенцијата Макфакс во Тирана пред повеќе 
години, на прашањето кој му го дал името Илинден, синот на писателот Спасе, 
изјави дека тоа било име што според објаснувањето на семејството му го дал 
лично неговиот татко. Стерјо Спасе, кој бил голем писател, но и покрај одредени 
реакции тогаш, сепак, неговата желба неговиот син да го носи македонското име 
Илинден било запишано во тоа време во матичните книги на комунистичка Алба-
нија на Енвер Хоџа.

Инаку, за писателот Стерјо Спасе е запишано дека припаѓа на  македонско-
то малцинство во Албанија, тој пишува во поголемиот дел од своето творештво 
на албански јазик. Но, во своите дела индиректно ја опишува и историјата на тие 
простори. Особено тоа е направено ненаметнато во романот „Зошто“. Нешто по-
доцна на сличен начин во романот „Писма до мојот внук Аријан во Тирана“, Стерјо 
Спасе, зачувувајќи ја, низ писмата кои се опишуваат во романот, историјата на 
македонското малцинство во Албанија, го чува и идентитетот на македонското 
малцинство преку многубројни факти, испреплетени на многу мудар начин низ 
страниците на ова дело.   

На возраст од речиси 20 години на забава го напишал своето најпознато дело, 
новелата „Нga Јета ne jete. PSE?“ („Од живот во живот. Зошто?“). Во него е толку-
вана приказната за еден млад интелектуалец, кој се враќа по неговите студии во 
своето родно село. Главниот јунак се чувствува внатрешно скршен, не е во пози-
ција да продолжи понатаму, го притискаат традиционалните вредности на арха-
ичен начин преку селото и заедницата ( му претстои договорен брак со селска 
девојка ), тој не е во можност да се пронајде ниту да се побуни против тоа. Оваа 
контрадикција на крајот го води до самоубиство. 

Интересен е податокот дека Спасе педесет години беше оженет со едноставна 
жена од своето родно село, која како млада девојка била речиси и неписмена. 
Николина Стерјо во бракот му подарила три деца.  

По Втората светска војна, напишал неколку романи и детски приказни. Во го-
дините непосредно пред војната и веднаш по неа работел како учител. Во почето-
кот на педесеттите години на XX век, тој со неговото семејство заминал во Тирана. 

Во 1975 година, бил изолиран и напуштен од надворешниот свет во комунис-
тичка Албанија и заминал на долго патување кон Македонија, така се случувале 
неговите писма до мојот внук Аријан во Тирана.  Од Македонија и Косово овие 
писма се обработени во роман. 

Некои од неговите книги, особено на новелата „PSE?“ припаѓаат на канонот на 
литература која се чита во албанските училишта. Од шеесеттите години, делата 
на авторот се објавени на германски, руски или француски, а се стекнува со сé 
поголема публика.
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СВЕТО  СТЕФАНОВСКИ 
НОВИНАР, ЕКОЛОГИСТ И ЛИКОВЕН  УМЕТНИК

Еден од новинарите, уредниците и човек кој ја започна кариерата во весникот 
„Студентски збор“, е, секако, Свето Стефановски. Тој е скромен публицист, голем 
екологист и сега ликовен уметник кој своите инспирации ги добива во Охрид, по-
крај убавото Охридско Езеро.

Свето Стефановски е роден на 11 март 1947 година во селото Долно Добрено-
ец, Кичевско. Основно четиригодишно училиште завршил во родното место, во 
училиштето „Кирил Пејчиновиќ“, а од петто до осмо одделение учи во основното 
училиште „Санде Штерјоски“ во Кичево, каде и се здобил со средно образование 
во гимназијата „Мирко Милевски“.

Тој е роден во непосредна близина, или од другата страна на ридот на учи-
лиштето во селото Подвис, Кичевско, кое денес се наоѓа  на еден километар јужно 
од патот Кичево - Охрид и каде што првпат се одвивала настава на македонски 
мајчин јазик. Училиштето во село Подвис започнало да работи на 23 септември 
1943 година, шест дена по ослободувањето на Кичево, кога учителот Василко Ла-
зарески го одржал првиот час на македонски јазик на ослободената територија 
на Македонија. Затоа овој убав македонски крај е забележан со златни букви во 
историскиот развој на македонскиот литературен јазик.

Инаку, постојат Долно Добреноец и Горно Добреноец, кои се оддалечени не-
колку стотини метри, сместени по реката Студенчица, во околината на Кичево. 
Тие се мали чисто македонски села, кои од 2013 година се дел од поранешната 
Општина Другово, но се значајни по тоа што изворите на реката Студенчица со ви-
сококвалитетна вода ги снабдуваат со вода за пиење градовите Прилеп, Кичево, 
Крушево, Македонски Брод и Кривогаштани.

Долно и Горно Добреноец, соседното село Јаорец и сиот тој дел на Македо-
нија се револуционерен крај село уште од времето на војводите Лука Џеров Наке 
војводата и Јордан Пиперката, кои ги ослободиле селаните од зулумите на тур-
ските разбојници. Тоа е крај од кој голем број борци ги дадоја животите во борба-
та за конечно осободување  на Македонија.

Исто така, Долно Добреноец и Горно Добреноец се познати по развојот на  сел-
скиот туризам, особено по  спотот на Милчо Манчевски „Македонија вечна“. Исто 
така, голем број посетители доаѓаат најчесто поради природата што ја нудат овие 
две села, реката Студенчица, падините на Бистра Планина, како и новоотворениот 
рибен ресторан „Добреноец“ кој нуди речиси најквалитетна риба, пастрмка во Ма-
кедонија. Таму има услови за формирање национален парк, бидејќи шумата изоби-
лува со различни видови на животни, повеќето заштитени со закон, потоа порибу-
вање на водите со што ќе се развие спортскиот риболов, а има и услови за градење  
патеки по подножјето на Бистра Планина, како дел од алтернативниот туризам.

Во Долно Добреноец е изградена црквата „Света Варвара“, а во Горно Добрено-
ец се наоѓа црквата „Свети Никола“. За овој благочестив македонски народ најго-
лем христијански празник е Успение или воскресение на Пресвета Богородица на 
28 август и тоа претставува селска слава што се одржува во селската црква.

Македонското население од овој крај најмногу се занимава со земјоделство, 
рибарство, пчеларство и со шумарство,  а дел од младите жители се иселуваат 
барајќи подобри услови за живот во поголемите градови.
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Еден од нив е, секако,, Свето Стефановски. Тој уште за време на школувањето 
во основното и средното образование се интересирал за пишаниот збор посебно 
за новинарството. Како ученик бил дописник на Радио Скопје, како и на весниците  
„Студентски збор“, „Млад борец“, „Просвета“, „Трудбеник“ и други.

 За време на гимназиските денови, учејќи од постарите колеги, многу се инте-
ресирал за новинарската професија, а во третата и четвртата година работел во 
Радио Кичево како новинар, водител  и уредник на емисии.

 За време на студиите  работел како новинар, уредник и главен и одговорен 
уредник на весникот на Сојузот на студентите на Македонија „Студентски збор“. 

Овој весник започнал да излегува непосредно по формирањето на Скопскиот 
универзитет во  1949 година, како орган на универзитетската студентска млади-
на. Појавата на „Студентски збор“ беше одраз на потребите, животот на студенти-
те и нивното културно и идејно оспособување.

Во 1968 година „Студентски збор“ прераснува во новинска организација, пра-
вејќи ги првите чекори на полето на издавачката дејност. Тогаш весникот бил пе-
чатен во тираж од повеќе од 20 илјади примероци, а излегувал еднаш неделно за 
време на учебната година. Во него соработувале и објавувале свои текстови, есеи, 
анализи, новинарски текстови и други прилози голем број студенти, универзитет-
ски професори, асистенти и други.

Со прераснувањето во новинско-издавачка организација, „Студентски збор“ 
започнал со издавање на учебници и други изданија за потребите на студентите, 
потоа изданија од областа на литературата, есеистиката, од студенти и угледни 
универзитетски наставници, меѓу кои и делото „Македонскиот иселенички печат“ 
на авторот на овие редови Славе Катин.

Свето Стефановски ги започнал своите новинарски патеки во „Студентски 
збор“ во 1988 година, најнапред како уредник на средношколската рубрика, една 
од најчитаните рубрики меѓу средношколците. Потоа работел во повеќе рубрики 
како што беа: внатрешно-политичката, културната, филмската и други рубрики. 
На тој начин го градел својот професионален однос кон новинарската професија  
на која ќе и се посвети во текот на животот.

По изборот за главен уредник на весникот тој, со многу ентузијазам и посвете-
ност, гради еден нов лик на „Студентски збор“, уште поотворен за разни струења, 
идеи, и погледи.Така  весникот ,под негово раководство доживува уште поголем 
раст и углед, кој го граделе претходните генерации.

Работата  во весникот Студентски збор е посебно поглавје во биографијата на 
Свето Стефановски. Тука, во таа редакција, на чие чело беше нашиот учител  во 
новинарството, Насте Стојкоски, голем човек, педагог, психолог, со високи про-
фесионални и човечки квалитети, ги изградил, како и стотици други, своите  но-
винарски знаења, широки погледи, запознал стотици личности како важен дел од 
натамошната професионална кариера и животна врвица, меѓу кои беше и негови-
от студент, авторот на овие редови, заедно со Свето Стефановски..

Исто така, од Редакцијата на „Студентски збор“ излегле стотици новинари, 
професори, писатели, издавачи, инженери, лекари, архитекти и други дејци од 
целиот политички живот во Република Македонија и во странство, како и бројни 
дипломати и претставници на Македонија.

Свето Стефановски дипломирал на Филозофскиот факултет – група Југосло-
венска  книжевност со македонски јазик на Универзитетот „Свети Кирил и Ме-
тодиј“ во Скопје, каде професори му биле врвни имиња од областа на литера-
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турата, јазикот и педагогијата, како што се професорите Блаже Конески, Кирил 
 Пенушлиски, Харалампие  Поленаковиќ, Ѓорѓи Сталев, Александар Спасов, Дими-
тар Митрев, Гане Тодоровски, Томе Саздов и многу други.

Бил член на Сојузот на новинарите на Југославија, подоцна на Здружението 
на новинарите на Македонија. Својата професионална кариера ја продолжува 
во  Централниот комитет на Сојузот  на комунистите на Македонија каде работел 
на издавање на разни  брошури и билтени од областа на информирањето каде е 
именуван за раководител на Секторот за информирање.

За време на осамостојувањето на Република Македонија работи во Министер-
ството за информации на Република Македонија како уредник на издавачката 
дејност. Во тој период е активен во Еколошкото друштво на Македонија и граѓан-
ските организации каде дава особен придонес во процесот на осамостојувањето 
на Македонија. Два мандата бил претседател на Еколошкото друштво „Опстанок“ 
и на Еколошкото движење на Македонија во Одборот за граѓански иницијативи.

Свето Стефановски е еден од основачите на Македонскиот центар за меѓународ-
на соработка, каде, исто така, во два мандата бил член на Управниот одбор. Тој дал 
голем придонес во развојот на еколошката мисла во Македонија. Бил иницијатор и 
организатор на голем број акции од областа  на заштитата на животната средина.

Тој е основач и главен уредник на првото списание од областа на животната 
средина, списанието  „Екологија“, кое за првпат излезе  во 1995 година. Тоа беше 
издание кое израсна со вистински видици и учебник од оваа област. Во него сора-
ботуваа голем број истакнати научници и стручни работници, професори, настав-
ници и ученици со свои прилози и состави.

Ревијата „Екологија“ се појави како резултат на нараснатата потреба за развој 
на еколошката свест кај граѓаните, особено кај учениците од основното и средно-
то образование и студентите,

Списанието излегуваше еднаш месечно во тираж од над 15.ооо примероци. 
Уште од првиот број од април 1995 година, започна една мисија на списанието кое 
беше поздравено од сите средини. Затоа, списанието „Екологија“ израсна во вис-
тинско еколошко гласило на сите поклоници на еколошката мисла во Република 
Македонија. Исто така, Свето Стефановски даде голем придонес во градењето 
на еколошката свест со издавањето на списанието „Здравје“ и месечното изда-
ние  „Живот“. Во рамките на издавачката дејност тој уредил и издал повеќе од 50 
брошури од областа на животната средина, здравјето, билните лекови и слично,

Свето Стефановски се занимаваше и со публицистичка дејност. Тој е автор на 
првиот „Мал новинарски лексикон“, потоа на  книгата „Идејнополитичките осно-
ви на системот на информирањето“, која излезе за изборите во 1992 година, во 
коавторство со  професор д-р Владо Тимовски, книга која е најмногу користена и 
цитирана по осамостојувањето на Република Македонија.

 Паралелно со овие активности, Свето Стефановски уште од средношколските 
денови се интересирал за ликовната уметност. Проучувал и студирал голем број 
уметнички школи, правци, ликовни дела и ликовни критичари. Занаетот го учел 
кај многумина ликовни уметници како во Македонија така и во други земји.

Ликовните дела на Свето Стефановски, имаат препознатлив стил и јазик со из-
разена енергија. Широка е палетата на неговата ликовна преокупација. Во него-
вото ликовно творештво се наоѓаат пејзажи, посебно од старата чаршија и Охрид, 
потоа од Канео, од црквите и манастирите на брегот на Охридското Езеро.
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СТОЈКО СТОЈКОВ 
БРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПИРИН

За жал, бугарската влада одбива да признае постоење на македонско мал-
цинство во Пиринска Македонија и продолжува да ги крши основните човекови 
права. Членовите и симпатизерите на ОМО „Илинден-ПИРИН“, политичка партија 
и организација за човекови права и ОМО „Илинден“, организација за човекови и 
малцински права се малтретирани, тепани, казнувани, па дури и затворани, ед-
ноставно, за прогласување на својот македонски идентитет.

Причината за упорното негирање на Македонците во Бугарија доаѓа од бугар-
ската националистичка догма дека нема, не може и не треба да има Македонци. 
Меѓутоа, вистината е друга не само со пописот, туку и со вистинското постоење на 
македонскиот народ во Бугарија.

Инаку, ОМО „Илинден“ и ОМО „Илинден-ПИРИН“ се две од неколкуте маке-
донски организации во Република Бугарија, во Пиринска Македонија.

ОМО „Илинден“ е основана на 14 април 1990 година во градот Сандански, во 
пиринскиот дел на Македонија, преку обединување на други постојни македонски 
организации. Во нејзиниот состав тогаш влегле: „Илинден-ВМРО 89 – Независна“ 
од Благоевград, „Илинден - независна“ од Софија, „Комитетот за заштита на пра-
вата на Македонците“ од Благоевград, „Комитетот на репресирани Македонци 
од Бугарија“, „Независниот демократски сојуз“ и Културно-просветното друштво 
„Јане Сандански“ од село Микрево - Кресна.

На обединувачкиот состанок било избрано првото раководство во состав: 
Стојан Георгиев Томовичин за претседател, Јордан Костадинов за потпретседа-
тел, и за членови на Координативниот совет биле избрани Красимир Илиев и 
Стојан Бербатов. Во однос на името на обединетата организација, било решено 
да се отфрли предлогот за употреба на името „ВМРО“ поради неговото негативно 
значење во одредени моменти од македонската историја. Мнозинството го при-
фатило името Обединета македонска организација „Илинден“.

По падот на комунизмот, во Бугарија завладеала голема еуфорија, а кај Ма-
кедонците се родила надеж дека конечно ќе можат да ги повратат националните 
права од времето на комунистичкиот режим на Георги Димитров. До 10 мај 1990 
година, ОМО „Илинден“ во своите редови имал околу седум илјади членови, меѓу 
кои и познати активисти.

Организацијата ги издавала весниците „Скорнување“ и „Независима Маке-
донија“ (Независна Македонија), кои повеќе пати биле одземани од бугарската 
полиција, а сега нивното печатање е запрено поради недостиг на финансиско 
обезбедување.

На својата Петта национална конференција, одржана на 21 септември 2010 го-
дина во градот Сандански, во присуство на 98 делегати од Пиринска Македонија 
организацијата избрала нов управувачки совет од 9 лица. Било донесена одлука 
да се направи обид да биде регистрирана како невладина организација, како и да 
дејствува заедно со ОМО „Илинден-ПИРИН“ за остварување на човековите права 
на Македонците во Бугарија.

Обединетата македонска организација „Илинден“ - Партија за економски раз-
вој и интеграција на населението (ОМО „Илинден-ПИРИН“) е организација со ли-
берални и демократски принципи и политика изградена врз основа на бугарскиот 
Устав и законодавството, Рамковната конвенција за заштита на националните 
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малцинства и сите други меѓународни документи, чиј потписник е Република Бу-
гарија, во согласност со Статутот на организацијата.

ОМО „Илинден-–ПИРИН“ е политичка партија на Македонците во Република 
Бугарија. Како организација на Македонците е формирана веднаш по падот на 
комунизмот во Бугарија, во ноември 1989 година, а веќе наредната 1990 година 
на 22 април го одржала првиот масовен собир на гробот на Јане Сандански по по-
вод 80 години од неговата смрт во Рожденскиот манастир на кој присуствувале 
неколку илјади Македонци.

Во 1999 година партијата ги собра потребниот број на потписи и ги исполни 
сите услови за регистрирање и учествуваше на локалните избори каде освои 5 
градоначалнички места. Нејзината регистрација беше поништена од Уставниот 
суд на Република Бугарија на 29 февруари 2000 година, под образложение дека 
„партија која се изјаснува дека дел од територијата на Бугарија е туѓа и се залага 
за нејзиното отцепување од бугарската држава е противуставна и не смее да по-
стои“. 

По жалбата до Судот за човекови права во Стразбур и пресудата во корист на 
партијата, државата Бугарија на партијата и исплати отштета но нејзината регис-
трација не е вратена до ден-денес со што не е исправено кривичното дело.

Во поново време повторно е актуелно нејзиното регистрирање кое повторно 
се оспорува од бугарските државни органи кои не признаваат дека постои маке-
донско малцинство во државата и воопшто не признаваат дека постои македон-
скиот народ. Меѓутоа, Комитетот на министри при Советот на Европа има спро-
тивно мислење и одлучи да í се наложи на Бугарија да ја регистрира партијата, 
која најмногу дејствува во Пиринска Македонија (Благоевградската област во 
југозападна Бугарија) каде што е сконцентриран најголемиот број  Македонци во 
Бугарија.

Така, според изјавите на еден од нејзините водачи Стојко Стојков, во Бугарија 
има 187.000 луѓе кои се декларират како Македонци, затоа ОМО „Илинден–ПИ-
РИН“ покрај своите барања за признавање на малцински права на Македон-
ците во Бугарија, активно учествува и во културниот и националниот живот на 
Македонците преку разни активности како одржување собири и чествувања во 
Рожденскиот манастир на гробот на Јане Сандански по повод годишнините од 
неговото раѓање и загинување, издавање на весникот „Народна волја“ на маке-
донски јазик, организирање на разни фестивали и многубројни други културни 
манифестации.

Инаку, Стојко Стојков е копретседател на ОМО „Илинден – ПИРИН“. Тој е роден 
во градот Сандански во Пиринска Македонија, на 15 април 1974 година,, и е др-
жавен службеник на македонското малцинство во Бугарија, член на колективното 
претседателство на Македонија „политички“ организација ОМО „Илинден – Пирин“. 

 Стојко Стојков дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје, Република 
Македонија на групата историја,. Тој работи во македонскиот весник „Народната 
волја“, кој излегува во Благоевград. Во центарот на поголемо внимание на бугар-
ската политичка сцена дојде во 2006 година, кога, по основачкото собрание на 
партијата ОМО „Илинден – ПИРИН“, рече дека прашањето за учење на мајчин 
јазик е основно право на секое човечко суштество. 

Оваа изјава се совпадна со изјавата на претседателот на бугарската парламен-
тарна Комисија за заштита од дискриминација, Кемал Ејуп, кој изјави дека во Буга-
рија има македонско национално малцинство. Таквата изјава во бугарските  медиуми 
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 предизвика жестока бура и предупредувања дека партијата ОМО „Илинден – 
 ПИРИН“ бара Македонците во Бугарија да го  учат својот мајчин јазик во училиштата. 

Инаку, копретседателот на ОМО „Илинден-ПИРИН“ Стојко Стојков вели дека 
се интензивирани репресивните мерки на бугарските безбедносни служби про-
тив припадниците и приврзаниците на нивната организација. Сите членови се 
повикувани еден по еден во полициските станици или се посетувани дома во до-
цните вечерни часови. Тој нема коментар за овој недемократски и нецивилизаци-
ски потег на државата и жали што не се најде политичка партија во Бугарија или 
каква било друг вид институција што го осуди тоа  или да преземе мерки. 

Стојко Стоков истакна дека неговата  партија за да ги заштити членовите и 
симпатизерите, меѓу другото, ја информирала јавноста со сите средства со кои 
располага, посебно Меѓународната заедница за тоа што се случува во Бугарија со 
македонското малцинство. Меѓу другото, членовите на ОМО „Илинден-ПИРИН“ 
собраа податоци за извршените нарушувања и ги презедоа сите други мерки кои 
им стојат на располагање. Така, преку весниците, преку билтени и писма ги извес-
тија и ги oхрабрија членовите да не подлегнуваат на притисоците и да не верува-
ат во лагите и во заканите од полицијата.   

Стојков вели дека по одбивањето на Софискиот градски суд да ја регистри-
ра ОМО „Илинден – ПИРИН“ како политичка партија, презеле повеќе акции пред 
меѓународните, пред сè, пред институциите на Европската Унија, барајќи зашти-
та од нив. Тоа го прават бидејќи тие имаа регистрирано партија која незаконски 
беше укината од Уставниот суд на Бугарија. Затоа, тие поднесоа жалба пред Су-
дот во Стразбур и делумно го добија спорот. Имаат пресуда во нивна корист која 
бугарската држава не ја спроведува. Од тие причини тие му се обратија на Ко-
митетот на министрите на Советот на Европа, кој е надлежен за исполнување на 
пресудите на Судот во Стразбур. Притоа на Комитетот му обрнале внимание дека 
Република Бугарија категорично одбива да ја спроведе пресудата и дека држав-
ниот став е оти пресудата се сведува само на исплаќање на мала сума пари. 

Исто така, тие се обратиле и до Европскиот парламент, со цел да ги известат 
европските пратеници за она што се случува со нивната партија и, воопшто, со 
проблемите што ги имаат малцинствата во Бугарија. Според зборовите на Стојко 
Стојков, тие немале доволно време да лобираат за да успее таа акција. Меѓутоа, 
и со тој кус рок со кој располагаа, сепак, успеаја да добијат поддршка на 141 пра-
теник и да ги информираат европските депутати дека во Бугарија постои и маке-
донско малцинство, дека има проблеми со малцинствата, дека има и една партија 
на која, и покрај тоа што е демократска и ги исполнува сите законски услови, др-
жавата не í  дозволува да дејствува легално..    

Затоа, според Стојко Стојков, ОМО „Илинден – ПИРИН“во наредниот период 
ќе преземе низа акции во врска со регистрирањето на политичката партија, и ќе 
продолжат да се борат за регистрација. Потоа, ќе се борат, исто така, за враќање 
на нивната регистрација преку Комитетот на министрите на Советот на Европа. 
Тие, всушност лобираат во меѓународните организации и во Европскиот парла-
мент да добијат поддршка за заштита на нивните граѓански и малцински права.

Инаку, македонскиот активист и основач на организацијата на Македонците 
во Бугарија, ОМО „Илинден-ПИРИН“, Стојко Стојков, е автор на книгата „Табу, 
време на страв и страдање, прогонувањето на Македонците во Бугарија во време 
на комунизмот (1944 -1989)“. Делото содржи спомени и документи на голем број 
Македонци репресирани поради својата македонска самосвест за време на кому-
нистичкиот период во Бугарија.
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Д-Р ВЕРА СТОЈЧЕВСКА - АНТИЌ 
ПОЗНАТ ПРОФЕСОР И НАУЧНИК 

Проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ е познат и признат научник во Македонија, 
на Балканот и во светот. Во нејзините биографски податоци се вели дека таа е 
историчар на книжевноста и на книжевната теорија. Родена е во Битола на 10 ав-
густ 1939 година. Основно и средно образование завршила во родниот град. Уште 
во основното образование Вера Стојчевска се истакнува како одличен ученик, а 
во 1953 година, како осмоодделенка на плоштадот  во градот Битола била прог-
ласена за најдобро дете и ученик на градот Битола, во присуство на сите бројни 
училишта и професори на градот. На свечената подигната бина под Градскиот 
 часовник и беше врачена наградата, која и денес љубоморно ја чува, книгата  
„Џејн Ејр“ од Шарлота Бронте.

За време на гимназискиот период во Битола посебно учествувала во дејноста 
на  Литературната дружина. Во тие години на младоста таа другарувала со чле-
новите на дружината: Слободан Мицковиќ, Петре М. Андреевски и Петре Бош-
ковски.

Дипломирала во 1963 година на Филолошкиот факултет во Скопје, на Кате-
драта за историја на книжевностите на народите на СФРЈ. Во 1968 година била 
избрана за асистент при истиот Факултет. Во 1974 година докторирала на тема 
од областа на  средновековната македонска книжевност, за зборникот  „Тиквеш-
ки  ракопис“ од XV век. Во редовните законски периоди била избрана за доцент, 
потоа за вонреден и редовен професор на истиот факултет.

Вера Стојчевска-Антиќ по докторирањето е избрана за шеф на Катедрата за 
историја на книжевностите на народите на СФРЈ, при Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ во Скопје. Во 1980 година била избрана како прв директор на 
Институтот за македонска литература, во основање, во Скопје.  Во 1988 година 
таа е избрана за проректор за меѓународна соработка при Универзитетот „Свети 
Кирил и Методиј“ во Скопје. 

Во 1989 година била гостин на Владата на Соединетите Американски Држави, 
а потоа од Република Македонија била избрана за координатор за македонис-
тика во Соединетите Американски Држави. Во овој период организирала повеќе 
научни конференции и средби за македонистика во САД и тоа  во Ен Арбор (Ми-
чиген), Феникс (Аризона), Вашингтон, Њујорк, Њу Џерси, Торонто (Канада), Фила-
делфија и други градови.  

За целокупната дејност беше наградена од Американската славистичка асо-
цијација и Универзитетот Охајо со Црвена плакета за извонреден успех на ма-
кедонистиката во Соединетите Американски Држави. Таа била примена во Аме-
риканската славистичка асоцијација за прв нејзин член од Македонија. На оваа 
дејност координатор од САД, меѓу другите, бил и академик Виктор Фридман од 
Универзитетот  во Чикаго.

Вера Стојчевска-Антиќ вршела должност на уредник во списанијата :„Лите-
ратурен збор“, „Спектар“, „Современост“ и  „Годишни зборници на Филолошкиот 
факултет“ во Скопје.  Избрана е за почесен член на Друштвото на писателите на 
Република Македонија, потоа за прв член од Македонија во Американската сла-
вистичка асоцијација. Таа е почесен член и на Друштвото за наука во Битола. 
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Вера Стојчевска-Антиќ учествувала со предавања и реферати во бројни стран-
ски меѓународни научни собири, како и во славистички центри: Букурешт, Атина, 
Солун, Варна, Благоевград,  Киев, Москва, Петроград, Брисел, Рим, Неапол, Чика-
го, Њујорк, Лос Анџелес, Сан Франциско,  Детроит, Ен Арбор, Торонто, Њу Делхи. 

Научната дејност на Вера Стојчевска-Антиќ е позната во бројни македонски и 
странски славистички центри, која, главно, се одвивала околу средновековната 
македонска книжевност, теорија, фолклор, со компаративни согледувања. Рако-
водител е на повеќе проекти кои ги вклучувале научниците од Филолошкиот фа-
култет, како и од Институтот за македонска литература.

Посебно треба да се одбележи „Монографијата со библиографија“, посветена 
на делото на професор Вера Антиќ, изработена на научна основа од градот Битола, 
посебно од библиотеката „Свети Климент Охридски“ во Битола, во 2004 година. 

Денес библиографското дело на Вера Стојчевска-Антиќ содржи повеќе од 850 
објави во земјата и во странство, од нив  околу  75 претставуваат книги, од кои 
некои се со коавторство, поголеми печатени делови од македонската книжевна 
историја, од кои посебно треба да се потенцираат: „Од средновековната книжев-
ност“, 1976; „Локални хагиографии во Македонија“, 1977; „Низ страниците од јуж-
нословенските книжевности“, 1977; „Средновековните текстови и фолклорот“, 
1978; „Богомилството во средновековната изворна граѓа“, (со Драгољуб Драгојло-
виќ),1978; „Свети Климент Охридски“, 1986; „Тиквешки зборник“ (со Блаже Ко-
нески), 1987; „Меѓу книжевен текст и фолклор“, 1987; „Пораки од дамнина“, 1988; 
„Библиски  атлас“, (со други автори), 1990; „Во чест на свети Кирил и Методиј“, 
1994, (со Славе Николовски-Катин); „Апокрифи“, 1996; „Средновековни романи и 
раскази“, 1996; „Средновековна книжевност, историја на македонската книжев-
ност“, 1997; „Профил“, 2001; „Култот на света Богородица во Македонија“, 2003; „ 
Ореолот на Дева Марија и манастирот Света Богородица во селото Сливница во 
Преспа“, 2007 (со Славе Николовски-Катин); „По стапките на христијанството во 
Македонија“, пет книги, (со м-р митрополит Методија Златанов“, 2004-2010; „ 40 
поклоненија на гробот на свети Кирил во Рим“, 2008 (со Славе Николовски-Ка-
тин); „Македонистиката во странската славистика“, 2014.

За нејзината дејност јасно говорат бројните признанија: „Орден заслуги за 
народ со црвени зраци од Претседателството на СФРЈ“, 1988; „Ташкентски ор-
ден на трудот со црвено знаме“, 1991; Републичка награда „Свети Климент Ох-
ридски“; Републичка награда „Гоце Делчев“, 1998; Црвена плакета од Универ-
зитетот „Охајо“ во Колумбос,  за развојот на македонистиката во Соединетите 
 Американски Држави, 2003; Повелба од Универзитетот „Свети Климент Охрид-
ски“  во Скопје за афирмација на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, 1996; 
Плакета од друштвото за наука во Битола за посебен придонес, 2001; Републичка 
награда за животно дело „11 Октомври“ 2005; Награда „13 Ноември“ на градот 
Скопје; Плакета „4 Ноември“ на градот Битола за животно дело, 2014: Свидетел-
ство и златен крст од МПЦ, Дебарско-кичевската епархија и манастирот „Свети 
Јован Крстител“, „Повелба за животно дело“ од Здружението Пелагониски научни 
средби при Општина Новаци“, 2016.

Вера Стојчевска-Антиќ е почесен член на: Американската славистичка асо-
цијација - прв член од Македонија, на Друштвото на писатели на Македонија, 
Друштвото за наука во Битола и на Здружението на просветни работници-лите-
ратурни творци во Република Македонија.



474 СЛАВЕ КАТИН • МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ 

Во 1989 година Вера Стојчевска-Антиќ беше избрана од страната на САД за 
координатор по македонистика, дејност која ја вршеше плодотворно  до 2004 
 година. Таа ја прошири предложената Американска програма, кога била гостин 
на Владата на Соединетите Американски Држави, со сите можни контакти, покрај 
со тие на американските универзитети,  со сите управи на македонските право-
славни цркви во САД. 

Овој нејзин предлог веднаш беше прифатен од САД, со што се реализира значајна 
соработка со македонскиот лекторат во Ен Арбор, Мичиген, потоа започнаа редов-
ните научни американско-македонски конференции за македонистика, се зголеми 
процентот на македонски книги во Вашингтонската библиотека, и ред други значајни 
соработки со САД, од кои можат да се издвојат важни билатерални научни средби. 
Меѓу нив се средбите со управите на македонските православни цркви во САД, кои и 
се обелодениле во повеќе книги од таквите  плодни престои и соработки.

Вера Стојчевска-Антиќ била организатор и учесник на Американско-македон-
ските научни конференции за македонистика во Ен Арбор – 1991; Охрид–1994; 
Торонто–1997; Охрид– 2000; Колумбос-Охајо–2003; Охрид – 2006; Ајова – 2009; 
Охрид  - 2012 и Чикаго – 2015. Исто така учествувала и на македонистички трка-
лезни маси при Американската славистичка асоцијација во Мајами – 1991, Фе-
никс Аризона – 1992, Филаделфија – 1994 и Вашингтон – 1995 година.

Во продолжение ќе поместиме дел од нејзиното излагањето по повод година-
та на македонскиот јазик, во кое, меѓу другото, изнесува:

Изминаа повеќе од 70 години од официјализирањето на македонскиот јазик. 
Доживеавме една долгорочна развојна фаза од развојот на македонскиот лите-
ратурен јазик, неопходна за неговото суштинско оформување. На Првото заседа-
ние на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија, 
на 2 август 1944 година во манастирот „Свети Прохор Пчински“ македонскиот ја-
зик беше прогласен за официјален, значи уште во текот на војната. 

На 3 мај 1945 година, беше усвоена македонската азбука, а на 7 јуни 1945 годи-
на се усвои и македонскиот правопис, по предлог на Комисијата за јазик и право-
поис. Денес можеме да бидеме горди со развојниот пат на младиот официјален 
литературен македонски јазик, бидејќи делата што го презентираа ги надминаа 
локалните македонски граници и продреа во светот, и во уметничкиот и научни-
от жанр. Денес македонската книга ја наоѓаме ширум светските библиотеки во: 
Москва, Киев, Вашингтон, Лос Анџелес, Рим, Брисел, Њу Делхи, Ташкент, Виена, 
Париз, Берлин, итн. Денес македонскиот јазик е присутен како официјално про-
учуван јазик во многу универзитетски и институтски научни единици во светот. Во 
2017 година Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, 
ќе го прослави 50-годишниот јубилеј, со доделување на државни и други награди 
за истрајните и истакнати македонисти во светот и кај нас. Во неговата дејност се 
вклучија славистичките и други центри од целиот свет. Бројот на странските сла-
висти кои придонесоа за афирмацијата на македонскиот јазик и надвор од него-
вите граници е резултантен и голем: Хорас Лант, Збигњев Голомб, Рина Усикова, 
Ана Шешкен, Виктор Фридман, Влоѓимјеж Пјанка, Кшиштов Вроцлавски, Кристи-
на Крамер, Волф Ошлис и многу други.

Во изминатите години се одржаа научни билатерални собири кај нас и во светот: 
македонско-руски, македонско-полски, македонско-американски, македонско-ка-
надски, македонско-српски, македонско-словенечки, македонско-хрватски, маке-
донско-црногорски, македонско-германски, македонско-италијански, и други. 
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ФИДАНКА ТАНАСКОВА 
ПРИЗНАТ НОВИНАР И ПУБЛИЦИСТ 

Фиданка Танаскова е докажано и респектирано новинарско име, бидејќи ста-
нува збор за долгогодишен висок професионалец во дневното и истражувачкото 
новинарство, познат проследувач на многу општествено-политички настани во 
Република Македонија и исклучително респектиран  хроничар  на  низа маке-
донски иселенички средини на неколку континенти  во светот. Таа во изминатите 
децении  била на подолги и покуси студиски и медиумско- истражувачки посети 
и престој во Канада, Австралија, Соединетите Американски Држави, Европа, Ру-
ската федерација и Јужна Америка.  

Во изминатите педесеттина  години колку што е во оваа професија, остава бе-
лежити траги во македонскиот журнализам меѓу другото и со храброто зафаќање 
на табу-теми  од македонското поблиско и подалечно минато и со истражувачко-
то проникнување за дел од настани и личности кои ја испишувале македонската 
вистина во различни временски периоди, на различни места и со различни по-
води и причини. Исто така, бил објективен пристапот и просудот во  проследу-
вањето на  многу општествено-политички и други најразлични случувања дома, 
во Републиката, и среде иселенички колонии на различни меридијани. 

Фиданка Танаскова е родена 1948 година во убавото планинско место, во пи-
торексното Зрзе, во прилепскиот крај, кое е надалеку познато по големиот мана-
стирски комплекс „Свето Преображение“ од XIII век и по археолошките наоди кои 
говорат за градби во првите векови на изминатиот милениум на тие простори.

Таа, средното образование го завршува во Прилеп, каде што како ученичка 
соработува со весниците „Млад борец“, „Студентски збор“, „Нова Македонија“,  
Радио Прилеп и Радио Скопје, а на републички конкурс освојува прва награда за 
литературно творештво.

Со запишувањето на Правниот факултет во  Скопје, станува и член на редак-
цијата на весникот „Студентски збор“, гласило на студентите од Скопскиот уни-
верзитет  и таму поминува неколку години како уредник, за потоа, во 1971 година 
да биде примена во дневниот весник „Нова Македонија“, каде го поминува целиот 
работен век. Во овој прв дневен македонски весник, Танаскова како соработник 
и уредник на Внатрешно – политичката редакција, на Фељтонската и рубриката 
за Нашите иселени браќа и сестри во светот, објави илјадници текстови, прилози, 
коментари, фељтони, интервјуа и репортажи. Пишувала за истакнати иселеници, 
друштва, организации, црковни општини, ансамбли, училишта на македонски ја-
зик, за литературни друштва, драмски групи, научни здруженија, универзитетски 
катедри, одбори и спортски клубови. Објавила интервјуа со министри, премие-
ри, градоначалници и со други соговорници, од различни земји, во кои интервјуа, 
главниот фокус биле Македонците - нивни сограѓани во светот, нивниот животек, 
афирмација, активности, пробиви проблеми, успеси  и триумфи.

Присуствувала и  објавила многу текстови за најголемите годишни  семаке-
донски црковно–народни најмасовни собири на северно-американскиот конти-
нент во Кливленд, Детроит, Чикаго и Хамилтон. Како и за разни манифестации, 
црковни одбележувња, прослави, годишнини, фестивали, бизнис-успеси и мла-
дински иницијативи и акции на Македонците во Европа, Канада, Соединетите 
Американски Држави, Австралија и Јужна Америка, бидејќи повеќе од дваесет и 
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пет години во редакцијата на весникот „Нова Македонија“ го следеше и водеше 
секторот поврзан со Македонците во светот.  

Огромен интерес кај читателската публика, но, и кај низа историски и академ-
ски кругови, предизвика тоа што, Танаскова уште кон крајот на осумдесеттите 
години на минатиот век, ја отвори табу-темата за првиот претседател на првата 
слободна македонска држава, Методија Андонов–Ченто.За прилепчанецот  кој 
од тогашните власти декретно бил обезвластен, сменет, збришан од политичката 
сцена,  деградиран  и осуден на  монтиран судски  процес на единаесет тешки за-
творски  години, од кои половината ги поминал во затворот во Идризово. 

По долго истражување, Танаскова публикува многу непознати страници во 
весникот „Нова Македонија“ а потоа и во првата книга што ја објави за Ченто во 
Македонија, впуштајќи се, во тоа време во потрага по вистината, за случајот со  
првиот претседател на Президиумот на АСНОМ. Не ја поколебаа ниту предупре-
дувањата, ниту заканите што ги добиваше, туку, со извонреден сенс, професио-
нален  пристап и непобитниот документариум, придонесе голем дел од сторијата 
за Ченто да излезе на виделина, а потоа  да се случи и неговата  конечна рехаби-
литација.

Танаскова  на страниците на весникот „Нова Македонија“ многу остро се спро-
тивстави и на срамното, со декрет прекрстување на многуилјадните Македонци 
во Викторија, Австралија, со лепенката - славомакедонци, што беше единствен 
случај меѓу двесте етникуми на петтиот континент, некому во името, кое е светост, 
да  му се  буричка и менува. 

Доста години во својата професионална кариера  Фиданка Танаскова известу-
вала за повеќе медиуми на македонски јазик на нашите сонародници во светот, 
меѓу кои се: Државната радио и тв мрежа СБС во Австралија, за германското ра-
дио Вест Дојче Рунфунг – во Келн, за програмите на македонски јазик од Торонто, 
Берлин, Париз и Сиднеј. Но, во континуитет повеќе од две децении а, и денес, 
е специјален известувач од Републиката, за доста слушаната македонска ради-
опрограма Трипл зед во Мелбурн, чиј водител и уредник е познатиот активист и 
научник д-р Ицо Најдовски-Перин, и таа е голем афирматор на татковината, си-
лен поддржувач за зачувувањето на името и националните доблести, на битките 
за правда и вистина. Исто така, овие години, Танаскова секоја недела известува 
за радио програмата „Оро македонско“ која се емитува 47 години во Детроит, и 
нешто помалку во Чикаго. Но, многу нејзини текстови имаа објавено и весниците 
„Македонија – Европа“ во Дортмунд, Германија, како и двата неделника на петти-
от континент „Денес“ и „Австралиско-македонскиот неделник“. 

 Хуманоста е дел од нејзината посветеност, да се помага, таму каде што е најпо-
требно. Дванаесет години поминала во Македонскиот Црвен крст како волонтер 
– активист. Била главен и одговорен уредник на весникот „Солидарност“  како 
и  претседател на  комисиите за информирање и за меѓународна соработка на 
Црвениот крст, а учествувала на разни хуманитарни акции, собири и карвани во  
низа земји. Одговорен уредник е во реномираната Издавачка куќа „Македонска 
искра“ од Скопје. Застапена е во првата македонска енциклопедија.

Исто така, Фиданка Танаскова е автор на текстот, е косценарист на првиот до-
кументарен филм за Методија Андонов - Ченто, снимен за Македонската телеви-
зија (1992). Како и сценарист на документарната емисија за Форумот на македон-
ските иселеници, одржан во Охрид под покровителство на тогашниот претседа-
тел Борис Трајковски (2003) за Советот за радиодифузија. 
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Автор е на  книгите „Методија Андонов-Ченто“ и „Од Росен до Мелбурн“,  а  со 
Славе Катин коавтор е на делата „Македонски поетски иселенички меридијани“ 
потоа на „Македонски вознес“ и „Македонците во Хамбург“, книги, кои имаа про-
моции и надвор од Македонија и тоа во Торонто, Мелбурн, Вилхемсхафен, Хам-
бург,Минхен и Сиднеј и Буенос Аирес. 

Танаскова многу години била активист и во низа организации, здруженија и 
асоцијации.  Меѓу другото, била  секретар а потоа и претседател на Здружението 
на новинарите на Македонија, претседател на Музичката младина на Македонија 
и на Здружението за граѓанска иницијатива, член на Советот на синдикатите на 
Македонија, член и на Австралиско–македонската хуманитарна организација и тн. 

За нејзините значајни новинарски достигнувања и резултати, секако дека  са-
тисфакција, признателност и валоризација  се  повеќето  награди и признанија. 
Лауреат е на годишната награда на Здружението на новинарите на Македонија 
(1983), потоа, на државната награда за публицистика „Мито Хаџи Василев Јасмин 
(1990),  на наградата за животно дело од „Нова Македонија“ ( 2000 г.), прогласена 
е за новинар на годината на Македонскиот црвен крст и е добитник на Златното 
перо на хуманоста. Исто така, за долгогодишна успешна професионална посвете-
ност  и за придонесот кој го има низ годините,  во 2014 година ја доби државната 
награда за новинарство „Мито Хаџи Василев Јасмин“.Освен тоа, има доста при-
знанија од организации, црковни општини и од сонародници во земјата и во све-
тот. Признателност за почит е и  гестот од Сиднеј, каде  е  прогласена  за почесен 
член на асоцијацијата на писатели  во  Нов Јужен Велс, (2016).

Навистина, станува збор за импресивна новинарска лична карта, за еден бле-
скав и исклучително богат журналистички биланс на Фиданка Танаскова, кој и 
натаму продолжува да се збогатува со проследувањето на настаните  во Републи-
кава и надвор од неа како соработник на домашни медиуми, но, и како специјален 
известувач за македонските гласила во Австралија и САД.  

Инаку, Зрзе, тоа раскошно планинско-рамничарско нејзино родно место, по 
сè изгледа дека  во прастари времиња, било некоја голема населба со посебно 
значење, за што најверодостојна фактографија се археолошките наоди - ѕидови, 
столбови, темели, ќупови, монети и други архео - материјали пронајдени на тој 
специфичен цивилизациско – духовен локалитет.

Едни од најубавите икони во македонската црковна богата оставина, се две од 
богатата колекција на манастирот „Свето Преображение“ од Зрзе. Поточно, ста-
нува збор за иконата на Исус Христос, изработена во 1393 година од зографот 
митрополит Јован, како и иконата на Мајката Божја - Пелагонитиса, дело на зо-
графот јеромонах Макариј,  нешто подоцна. 

Таа е родена во селото Зрзе недалеку од манастирскиот комплекс „Свето Пре-
ображение“, кој е на илјада метри, во пазувите на планината Даутица,  и кој, по-
стојано го предизвикува вниманието и љубопитноста на илјадници верници, на-
мерници, љубители на духовноста и уметноста, од земјата и од светот.

Како ходочастие е масовната посета, речиси, во сите 365 дена од годината. 
Ова свето место, овој чудесен храм, е подигнат на огромна бигорна карпа, висока 
како седум ката, во која се пронајдени монашки келии од IX век, а можеби и од 
поодамна, и секогаш го буди љубопитството и желбата да се појде, да се посе-
ти манастирот и да се ужива во неговата уникатност, духовност, мир и раскошна 
природна околина. Тоа е чудесниот амбиент на родното место на истакнатиот но-
винар и публицист Фиданка Танаскова.
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Д-Р КОТЕ ТАСЕВСКИ 
СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА БОЛЕСТИ НА ЗАБИТЕ 

Примариус д-р Коте Тасевски е личност која со исклучителна работливост и 
инвентивност го создаде „ЕНДОМАК“, еден од препознатливите брендови во Ре-
публика Македонија. Тој е голем патриот, човекољубец и личност која ја краси не-
себичност, човечност и грижа за блиските, семејството, роднините, пријателите, 
сопартијците, за македонскиот народ и Македонија.

Примариус д-р Коте Тасевски e специјалист по болести на забите и ендодон-
тот. Тој е особено познат со своите евидентни активности, перманентни успеси 
и творечки опус во сферата на развојот на здравството што укажува на еден 
творечки самопрегор за респект. Неговата стручна и научна преокупација да-
тира уште од студентските денови, кога го уредуваше информативното гласило 
„Здравствен весник“ на Медицинскиот центар Струмица. Исто така, тој е автор на 
бројни текстови во дневните и периодичните  весници „Дневник“ и „Здравје“, во 
кои на популарен начин ги едуцира читателите во областа на здравството, ги пре-
несува новите методи и трендови во стоматологијата и ги популаризира најнови-
те сознанија од областа на стоматолошката практика - од лекување до козметика 
на забите. 

Примариус д-р Коте Тасевски, е роден на Свети Климент, 8 декември 1949 
 година во селото Босилово, Струмичко. Тој е еден од ретките здравствени ен-
тузијасти во Република Македонија, кој повеќе од три децении постигнува еви-
дентни успеси во непосредното спроведување и организирање на современото 
здравство на теренот, за што сведочи и неговиот исклучително плоден 20-годи-
шен работен стаж во Медицинскиот центар во Струмица. Имено, како стоматолог 
се вработил во Стоматолошката служба на Медицинскиот центар во Струмица 
во 1976 година, и сè до 1997 година непрекинато работи во Босилово како до-
бар стручњак, примерен работник и колега, а мошне активно учествувал и во 
општествениот, политичкиот и културниот живот на струмичкиот Медицински 
центар и пошироко. 

Семејните корени на Коте Тасевски се во Босилово, Струмичко, како шесто 
дете на родителите Фроза и Томе Тасевски. Тој е во брак со Василики, доктор по 
педијатрија, со која имаат два сина, Томе и Димитар. Денес неговото родно место 
е самостојна општина, која е сместена на патот Струмица - Ново Село. Босилово е 
чиста македонска христијанска населба со околу 1.700 жители. Според легендата 
Босилово го добило името од првиот човек кој се преселил и се викал Босилко. 
Има и друго предание за името дека некогаш старите босилјани „боси“ оделе на 
„лов“ на риби во Моноспитовското Блато, и нив на шега ги викале „босиловци“. Во 
селото е сместена административната зграда на Општина Босилово, а, исто така, 
во селото со успех работи и ОУ „Гоце Делчев“, а црковно-духовниот живот се из-
ведува во црквата „Свети Атанасиј“.

Коте Тасевски со основно образование се здобил во родното место, со сред-
ното во Струмица, а потоа го завршил Стоматолошкиот факултет во Скопје и спе-
цијализација по болести на забите и ендодонција, за подоцна да стане доктор на 
стоматологија, специјалист и примариус.

Примариус д-р Коте Тасевски беше повеќегодишен шеф на специјалистич-
киот оддел во Стоматолошката служба и агилен поборник за организирано ши-
рење и спроведување на ефикасна здравствена заштита. Тој бил иницијатор за 
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 формирање на повеќе амбуланти и забоздравствени станици во Струмичкиот 
Регион и еден од поттикнувачите за формирање на специјалистички оддели во 
Стоматолошката служба, каде што на најрационален и високостручен начин се 
остварува забоздравствената заштита на населението од тој крај. Во неговата 
специјалистичка амбуланта повеќемина млади стоматолози го поминаа својот 
стажантски турнус, стекнувајќи се со практични и стручни знаења. 

Примариус д-р Коте Тасевски е специјалист по болести на забите и ендодон-
цијата. Своите стручни сознанија ги збогатил со студиските престои на Институ-
тот за стоматологија и максилофацијална хирургија „Питие – Салпетриер“ на Уни-
верзитетот „Пјер и Марија Кири“ во Париз (1984) и  на Стоматолошкиот институт 
при „Врије универзитетот“ во Брисел (1988).

 Интензивно користејќи, пред сè, странска стручна литература, индивидуално 
истражувајќи и практично применувајќи нови методи и средства во областа на 
стоматологијата, д-р Коте Тасевски ја подигна својата наобразба до степен на по-
веќестран ерудит и се стекна со звањето примариус ( 1989 година). 

Автор е на повеќе од  200 стручни трудови од областа на стоматологијата, пре-
зентирани на симпозиуми и конгреси на стоматолозите во земјава и во странство 
и објавени во домашни и странски списанија. Објавил пет стручни книги: „Ал-
тернативни техники во ендодонцијата“ (1994) и „Ендодонтска рендгенографија“ 
(1996); „Совршенството во стоматолошката естетика“ (2005); „Естетска реставра-
тивна стоматологија“(2006);  „Дизајнирање на „насмевката“ (2006); две едукатив-
ни брошури: „Можности во естетската стоматологија“ (2005); „Совршена естетика 
- бисерна насмевка“(2006); а забележани ќе останат и неговите впечатливи на-
стапи во печатените и електронските медиуми.

Д-р Коте Тасевски е врвен стручњак, организатор и менаџер, кој и во најтеш-
ките моменти на транзицијата се потврди како реформски определен кадар. Сите 
свои знаења и способности ги насочува кон стручна едукација и менаџментско 
усовршување на личен план. Потоа, тој е поборник кон целосно вклучување на 
македонското здравство во светските здравствени трендови - првенствено пре-
ку темелно спроведување на демократските реформи и приватизацијата на оваа 
мошне комплексна и значајна област на државата и општеството. Тоа, пред сè,, 
подразбира коренито менување на односите и состојбите во примарната здрав-
ствена заштита, но и во целокупното здравство, се цел позитивните светски ис-
куства да се применат и кај нас, а со длабоко уверување дека тие мошне брзо ќе 
дадат видливи и ефикасни резултати.

Постојано исполнет со истражувачки дух и нови идеи, д-р Коте Тасевски уште 
на почетокот од транзицискиот период во Македонија, го понесе ризикот на при-
ватниот бизнис и како основач и сопственик на специјализираната фирма ЕНДО-
МАК, чијашто основна концепција е прогресивно ширење и брз развој на совре-
мената стоматолошка доктрина, стана еден од најуспешните менаџери во оваа 
област кај нас, со тенденција не само да ги применува директно во практиката, 
туку и пошироко да ги имплементира богатите светски стоматолошки и медицин-
ски искуства.

Тој е основач на приватната стоматолошка поликлиника ЕНДОМАК (1997), која  
оваа година одбележува 20 години од  постоењето и стана центар за изведување 
на врвна естетска и реставративна стоматологија. Практично, применувајќи нови 
методи и средства во областа на стоматологијата, во неговите три стоматолош-
ки поликлиники во Скопје, Струмица и Гевгелија во кои има 70 вработени. Таму 
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тој ги анимира позитивните искуства и светските здравствени трендови кај нас, 
овозможувајќи им на пациентите да ја вратат убавата насмевка, самодовербата и 
здравјето. Денес ЕНДОМАК  со 30-тината вработени доктори е една од најмодер-
ните, најопремените и најлуксузните поликлиники во земјата. Неодамна го доби 
и највисокото меѓународно признание „Европски квалитет“ за висок квалитет на 
услуги и изработки според европските стандарди.

Исто така, примариус д-р Коте Тасевски е иницијатор за основање на Акаде-
мија за естетска и напредна стоматологија за Југоисточна Европа (во фаза на 
акредитација) прва од таков вид во Република Македонија и пошироко, чијашто 
основна концепција е прогресивно ширење и брз развој на современата  стомато-
лошка доктрина, со тенденција не само да се применува директно во практиката 
туку и пошироко да ги имплементира богатите светски стоматолошки и медицин-
ски искуства.

За своите долгогодишни активности во научното, стручното и општествено-
то живеење, примариус д-р Коте Тасевски е добитник на голем број признанија, 
допломи и награди, меѓу кои на: Интернационалната награда „European Quality 
Award“ – за висок квалитет на услуги и изработки според европските стандар-
ди (The Oxford Summit Of Leaders, European Busineess Assembly, Oxford, Great 
Britany); Интернационална награда „United Europe“, за особен личен придонес 
во развојот на европската интеграција (The Oxford Summit Of Leaders, European 
Busineess Assembly, Oxford, Great Britany); Државната награда „Свети Климент 
Охридски“,  како највисоко општествено признание за долгогодишни оствару-
вања во областа на здравството од интерес на Република Македонија; Државна-
та награда „Мајка Тереза“ (2006) за особено значајни остварувања од интерес на 
Република Македонија во областа на хуманоста и човечката солидарност; Годиш-
ната награда и признание на Општина Струмица „Свети Петнаесет Тиверополски 
маченици“‘ како највисоко општинско признание за посебен придонес  во областа 
на хуманоста и стоматологијата; Диплома и награда од Советот на Град Скопје; Тој 
четири пати е добитник на  скулптурата „Мединова“‘ (1994/95/96/99), на златна 
плакета на Скопскиот саем и на повеќе дипломи, сертификати и други признанија 
за учество на симпозиуми и конгреси од областа на стоматологијата.

Примариус д-р Коте Тасевски е претседател на Советот на ветерани на 
ВМРО-ДПМНЕ во Струмица. Тој пристапил во редовите на оваа партија во поче-
токот на септември 1990 година и никогаш не се откажал од неговата идеологија 
и програма. Тој во тоа време беше еден од ретките интелектуалци кој се вклучи 
во редовите на оваа нова политичка партија, официјално формирана на 19 јуни 
1990 година. 

Инаку, Советот на ветерани на Струмица е составен од исклучителни личности 
кои на многу начини го докажале својот патриотизам и кои се почитувани во соп-
ствената средина. Со примариусот д-р Коте Тасевски како претседател Советот е 
пример на единство, позитивна енергија и достоинствено претставување на пар-
тијата ВМРО-ДПМНЕ и на Совет кој е  водечка сила во решавањето на бројните 
прашања и проблеми на Општина Струмица. 

Примариус д-р Коте Тасевски течно зборува француски, а добро се служи со 
англиски и грчки јазик. Од 2015 година е пензионер, но во исто време е раково-
дител на ПЗО „Ендомак“ во Скопје и директор на „Ендомак“ ДООЕЛ од Струмица.
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АМБАСАДОРОТ М-Р МАРТИН ТРЕНЕВСКИ 
НОВИНАР, ДРЖАВНИК И ДИПЛОМАТ

М-р Мартин Треневски е еден од припадниците на новинарската фела кој за-
почнал да работи како новинар и достигна до министерско место, за на крајот од 
кариерата да заврши како амбасадор. Тој е еден од активистите на ВМРО-ДМП-
НЕ, учесник на бројни иселенички манифестации, средби и разговори. Тој како 
амбасадор на Република Македонија во повеќе држави постигна завидни ре-
зултати во дипломатијата. Треневски е виден Македонец кој остави траги како 
дописник на ТАНЈУГ во Австралија, афирмирајќи го македонското иселеништво 
на петтиот континент. Како министер на Министерството за иселеништво и по-
ранешен амбасадор на Република Македонија во Шведска, Норвешка, Финска, 
Естонија и НАТО и генерален конзул во Канада, секогаш беше на страната на вис-
тината и поврзаноста на македонските иселеници од сите делови на Македонија 
со дедовската земја Македонија.

Мартин Треневски е роден во 1949 година во Скопје, а неговите корени се од 
селата Кленоец и Извор во кичевскиот крај, од кај изворите на реката Треска. Тој 
потекнува од македонско христијанско семејство, кое по Втората светска војна 
се преселило во Скопје. Неговиот татко Злате Треневски бил првоборец од 1941 
година и еден од Народно ослободителното движење во Кичевско.. Бил делегат 
на Второто заседание на АВНОЈ и делегат на Првото заседание на АСНОМ. Злате 
бил на повеќе раководни државни функции. Тој бил еден од видните службени 
лица кој бил на страната на вистината на Република Македонија и кој целиот свој 
живот ги бранел интересите на македонскиот народ кој постојано бил на удар од 
негативните влијанија на соседските непријатели.

Мартин Треневски своето образование го започнал во центарот на Скопје, каде 
го завршил основното, средното и факултетското образование. На Универзитетот 
„Свети Кирил и Методиј“, дипломирал на Филолошкиот факултет, група англиски 
јазик и литература, од кога и започнало пријателството со авторот на овие редо-
ви, Славе Катин. На Иститутот за социолошки и правно-политички истражувања 
посетувал постдипломатски студии по масовни комуникации и информирање и 
се стекнал со академскиот степен -магистер по политички науки.

Новинарската кариера ја започнал во Скопје, каде се јавувал со свои текстови 
во поголем број дневни, неделни и месечни информативни гласила, со посебна 
нагласка на агенциското информирање. Така и се вработил во дописништвото 
на тогашен ТАНЈУГ во кој го постигнал врвот во новинарството. Имено, поради 
неговото познавање на прашањата и приликите во иселеништвото, кое му било 
негова преокупација со Македонците во светот, во 1986 година  бил именуван за 
дописник на ТАНЈУГ во Австралија и  целиот Јужен Пацифик.

Покрај секојдневните дописнички обврски Марти Треневски активно се вклу-
чил во македонската заедница во Сиднеј, со цел да ја афирмира на тогашните 
југословенски простори. На тие демократски простори ја започнал и својата ис-
тражувачка дејност за историскиот развој на македонското иселеништво во Ав-
стралија, како и со истражување на пишувањето на печатот во Австралија.

Тоа ќе биде една од неговите главни преокупации, за што тој и ја подготви кни-
гата под наслов „Илинденското востание 1903 година во Австралија“. Ова е дело 
на Издавачката куќа  „Матица македонска“, Скопје, 1989 година, за потоа во 2007 
година „Македонска искра“ од Скопје да ја издаде на англиски јазик.
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Инаку,  Илинденското востание и периодот што му претходи и што следи по 
него спаѓаат меѓу најзначајните настани и периоди од подалечното и поблиско-
то минато на македонскиот народ. Илинденската епопеја претставува своевидна 
кулминација во вековните стремежи на македонскиот народ за национална 
слобода и за создавање на сопствена држава на Балканот. Ваквиот стремеж го 
достигнува во текот на Народноослободителната борба, кога конечно, на дел од 
етничката територија на Македонија, е создадена првата национална држава на 
Македонците по Самуил.

Преку, Илинденското востание, по Младотурската револуција, Балканските 
војни и Првата светска војна се од огромно значење за процесите за национална-
та историја на македонскиот народ. Во исто време ова прашање ќе се најде во пе-
чатот на Австралија, кое ќе биде предмет на истражување на Мартин Треневски. 

Во книгата „Илинденското востание 1903 година во Австралија“ од Мартин 
Треневски се обработени условите во коишто се одвивало информирањето во 
1903 година во Австралија и непосредните носители на информирањето. При-
тоа, посебна нагласка е дадено на пишувањето на австралиските весниците кои 
пишувале за Илинденското востание, како што беа мелбурнски „Ди Еиџ“, пишу-
вањето на „Дејли телеграф“, „Сидни меил“ и други гласила. 

Книгата „Илинденското востание 1903 година во Австралија“(The 1903 Ilinden 
Uprising in the Australian Press) е отпечатена и на англиски и на македонски јазик. 
Воведот е подготвен од поранешниот премиер на Владата на Република Македо-
нија, академик Никола Кљусев. Тој во воведот вели дека Мартин Треневски како 
познат новинар, публицист, државник и дипломат го посветил своето знаење и 
можности да го истражува историскиот развој на едно од најзначајните случувања 
на Македонија во австралискиот печат. Предмет на неговото проучување е пра-
шањето - Како печатот во Австралија го следи Илинденското востание 1903 година, 
и известува за интензитетот и реакциите на австралиската политика и пошироката 
јавност во австралиските печатени медиуми околу овој извонредно значаен настан.

Мартин Треневски настојува во истражувањата да одговори на прашањето: 
Колкав бил интензитетот на информирањето, односно пишувањето на австра-
лиските весници за Илинденското востание 1903 година, каков бил квалитетот на 
информирањето и ефектите од објавувањето на печатени прилози за илинден-
ските настани врз австралиската политичка и поширока јавност.

М-р Мартин Треневски повеќе од дваесет години се занимаваше со новинар-
ство и публицистика, и е автор на десетина фељтони. Во својата кариера пишувал 
за многу весници, списанија, радио и ТВ-станици во земјата и странство, а три го-
дини бил регионален агенциски дописник. Тој е и автор на книгата „Непознатата 
јужна земја -разгледница од Австралија“, во која презентира избор на текстови за 
Австралија, за македонските и другите балкански заедници на петтиот континент 
и Јужниот Пацифик.

Со конституирањето на Република Македонија како самостојна држава на 20 
септември 1990 година, Мартин Треневски беше именуван за министер во Ми-
нистерството за информации на првата влада на Република Македонија. Во тој 
период на ново почетно информирање во државата Треневски и неговите сора-
ботници имаа многу одговорна должност во следењето и насоките кон инфор-
мативните гласила. Во тој период тој како државник имаше патувања и посета на 
иселенички организации и информативни гласила. 
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На 29 декември 1998 година со двотретинско мнозинство во Собранието на 
Република Македонија беше формирано Министерството за иселеништво, со што 
активностите на Матицата на иселениците од Македонија преминаа во надлеж-
ност на ова ново министерство.

Според овој закон Министерството за иселеништво продолжи да ги врши ра-
ботите што се однесуваат на положбата и правата на иселениците: да го помага 
нивниот културен развој и да ги унапредува врските со нив и нивните органи-
зации: да се грижи за постојано запознавање со состојбите во Македонија: да 
презема активности за создавање на услови за вклучување на иселениците во 
политичкиот живот на државата, да има плодна соработка со Македонската пра-
вославна црква - Охридска архиепископија, особено да има соработка со маке-
донските православни општини, цркви и манастирите во дијаспората и да врши и 
други дејности определени со закон.

Неколку месеци по формирањето на Министерството за иселеништво, од-
носно на 30 март 1999 година беше конституиран Советот за иселеништво како 
советодавно и консултативно тело на Министерството за иселеништво. Овој Со-
вет работеше во поширок и потесен состав. Во потесниот состав беа вклучени 
14 афирмирани личности од Република Македонија, познавачи на иселеничката 
проблематика, меѓу кои и авторот на овие редови.

Во период од неколку години Министерството за иселеништво постигна видни 
резултати. Тоа градеше мостови на доверба со многуилјадното македонско исе-
леништво ширум светот како нераскинлив дел од македонскиот национален кор-
пус. Притоа, постојано беше нагласувано националното помирување како еден 
отворен процес на сите Македонци каде и да живеат во светот.

Во тој период посебен акцент му беше ставено на информирањето на иселе-
ништвото во светот со збогатување на содржините, квалитетот и квантитетот на 
илустрираното списание „Македонија“.

Развојниот пат на списанието „Македонија“ се совпаѓаше со развојот на Репу-
блика Македонија на општествен, национален, политички и културен план. Во пе-
риодот од 48 години (од 1953 до 2001 година) се отпечатени 595 броја, чиј после-
ден број беше и последен на авторот на овие редови, кој потоа замина во пензија.

Инаку, периодот на печатењето на списанието „Македонија“ е многу знача-
ен за иселениците од сите делови на Македонија, бидејќи тоа претставуваше 
афирматор на сите вредности на Република Македонија и информатор на исе-
лениците. Затоа, со право се велеше дека илустрираното списание „Македонија“ 
претставува мост на зближување меѓу иселениците од етничка Македонија и на 
нивните генерации ширум светот и Република Македонија.

М-р МартинТреневски како министер имаше поголем број посети на различ-
ни земји каде живеат Македонци. Се чини посетите на Австралија, Соединетите 
Американски Држави, Канада, Европската Унија, Турција и Израел останаа забе-
лежани и во списанието „Македонија“ .

Инаку, м-р Мартин Треневски по еден мандат беше именуван за амбасадор 
на Република Македонија во Шведска и Белгија, а генерален конзул беше во 
 Торонто, Канада. 

За својата успешна работа и постигнатите резултати, Треневски, како новинар 
и како амбасадор е добитник на повеќе награди и признанија, меѓу кои, и на нај-
високата награда за новинарство во Македонија - „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ во 
1983 година.
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БОГОЈА ФОТЕВ 
ПРЕСПАНСКО-БИТОЛСКИ РЕВОЛУЦИОНЕР

Посебно место меѓу Македонците од Долна Преспа  зазема Богоја Фотев од 
Герман кој беше револуционер и претседател на Президиумот на АСНОМ. Тој e 
македонски револуционер, државник, носител на Партизанска споменица 1941. На 
Првото заседание на АСНОМ (2 август 1944) бил избран за член на Президиумот на 
АСНОМ и за прв повереник за финансии. На Второто заседание на АСНОМ (28–30 
декември 1944) бил избран за повереник за земјоделство, по што се ангажирал за 
успешната пролетна сеидба. На Третото заседание на АСНОМ (14–16 април 1945) 
бил избран за член, а во пролетта на 1945 година бил избран и за претседател 
на Президиумот на Народното собрание на Македонија. По Резолуцијата на Ин-
формбирото како неподобен засекогаш бил отстранет од сите функции.

Богоја Фотев   е роден на 14 август 1900 година во селото Герман, во Долна 
Преспа, во егејскиот дел на Македонија. Како син на преспанскиот војвода Наум 
Фотев Геровски, член на ТМОРО и учесник во Илинденското востание, Богоја Фо-
тев уште во раното детство бил задоен со револуционерни идеи. По задушување-
то на Илинденското востание во 1903 година, татко му Наум бил еден од првите 
Преспанци кој со неколкумина емигрирал во Соединетите Американски Држави, 
но, веќе во 1904 година се вратил во родното место. Десет години подоцна, во 
1924 година, семејството на Богоја Фотев се преселило во битолското село Бист-
рица. За тоа време Богоја се школувал, најпрво, во родното место, а потоа во Би-
тола и Охрид.

Во 1924 година, неколку години по Првата светска војна, тешката економска 
криза која владеела во поделена Македонија го натерала Богоја Фотев да замина 
на печалба. По двомесечно патување преку Австрија, Швајцарија и Канада прис-
тигнал во Соединетите Американски Држави, каде работел две години во сојуз-
ните држави Илиноис, Мичиген, Охајо и Пенсилванија. За време на престојот во 
„ветената земја“ го чувствувал тешкиот печалбарски живот и како работник во 
фабрика за автомобили се разбудил неговиот револуционерен дух што го добли-
жил до работничкото движење.

Во есента 1926 година, Богоја Фотев се вратил во Македонија и активно се 
вклучил во општествено-политичкиот живот. Во текот на 1933 година, на општин-
ските избори во село Буково влегол со своја кандидатска листа за општински 
советници, но неговиот избор го спречила власта. Меѓутоа, тоа не го попречило 
во 1936 година да се приклучи и да учествува во активностите на Македонскиот 
народен покрет (МАНАПО), формиран по иницијатива на македонските студенти 
од Зaгрепскиот и Белградскиот универзитет.

Движењето МАНАПО во своите напори да ги обедини прогресивните сили 
во единствен македонски фронт, стапило во тесна врска со македонските кому-
нисти. Непосредно пред Втората светска војна, по укинувањето на движењето, 
најголем дел од членовите се придружиле на Комунистичката партија на Југосла-
вија (КПЈ). Меѓу нив бил и Богоја Фотев кој го основал Месниот комитет на КПЈ за 
Битола. Но, по провалата во 1940 година во битолската организација, Фотев бил 
уапсен и осуден на петгодишна затворска казна, која потоа ја издржува во затво-
рот на Сремска Митровица.

Инаку, родното место на  Богоја Фотев е селото Герман, во Долна Преспа, за 
кое првата и најстара легенда е дека германчани пред доаѓањето на Римјаните 
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своето село го имале долу на крајбрежјето на Преспанското Езеро близу денеш-
ниот (затворен) граничен премин Маркова Нога. 

Селото Герман е едно од најголемите населени места во Преспа. Во селото, во 
1888 година е пронајдена надгробна плоча на комитата Никола, жена му Рипси-
мија и синот Давид. Таа била поставена таму од цар Самуил. Гробот на кого што 
била поставена не е пронајден, но се смета дека се наоѓал во црквата „Свети Гер-
ман“. Не е познато кога умреле Никола и жена му, а Давид бил убиен во 976 од 
некои Власи во местото „Убавите дабови“ крај Костур. Се претпоставува дека ко-
митата Никола умрел во селото Герман или во околината, каде што и може да 
управувал. Моментално плочата се наоѓа во Софискиот музеј, најверојатно, пре-
несена во виорот на војните.

Посебна епизода во приказната за убавините на овој дел на Егејска Македо-
нија е дека Долна Преспа е природен резерват на убавина и на бројни историски 
и културни знаменитости. Тука е островот „Свети Аил“ на којшто уште живеат 
малкумина Македонци што останале на родните огништа и со столетија ги чува-
ат спомените за големиот македонски цар Самуил. Имено, на овој остров некаде 
околу 970 година живеел Самуил и тука го изградил огромниот манастир и црква 
посветена на светецот Аил, чии коски ги донел од Лариса. Сѐ уште стојат делови 
од таа црква, заедно со една помала црква на задниот дел на островот. 

Во биографските податоци на Богоја Фотев е забележано дека окупацијата на 
Југославија тој ја дочекал во затворот во Сремска  Митровица. На 22 август 1941 
година, заедно со Орце Николов, Бане Андрев и други затвореници, избегале од 
затворот и се приклучиле на Фрушкогорскиот партизански одред. Набргу потоа, 
македонските комунисти добиле задача да се вратат во Македонија, каде се вр-
шеле подготовки за создавање на првите партизански одреди.

При обид да влезе во Македонија, Фотев бил фатен од бугарската полиција. Во 
недостаток на докази тој бил ослободен во јули 1942 година, но, во летото 1943 
година повторно бил затворен и интерниран во Бугарија. Од Бугарија Фотев се 
вратил кон крајот на 1943 година и набрзо заминал во партизани и пристапил на 
Првата македонско-косовска ударна бригада.

Како истакнат борец, Богоја Фотев бил предложен за делегат на АСНОМ, 
како претставник од Битолскиот и од Мариовскиот Регион. По десетдневно ноќ-
но патување со група делегати Фотев пристигнал во манастирот „Свети Прохор 
Пчињски“. На 2 август 1944 година на Првото заседание на АСНОМ  бил избран за 
член на Президиумот на АСНОМ, а потоа бил назначен за повереник (министер) 
за финансии и секретар на Президиумот на АСНОМ.

Како „чувар на трезорот“,   Богоја Фотев се грижел за „Првата македонска 
државна каса“, која истовремено претставувала државен трезор и зародиш на 
Народната банка на Македонија.   Под неговото будно око, се чувале парите за-
пленети од неколку филијали на Бугарската народна банка. Истовремено, тој бил 
задолжен со Киро Глигоров да ја проверат можноста дотогашните валути левот и 
лекот да бидат заменети со бонови, што во практика не било спроведено.

Со појавата на динарите во 1944 година, на првите книжни пари за првпат се 
појавува и името на Македонија на кирилица, со што се поставуваат темелите на 
финансискиот, како дел на државноправниот суверенитет на Македонија. Богоја 
Фотев го издал и првиот налог за контрола на дотогашното работење на Бугар-
ската народна банка, филијала Скопје, што претставува прва супервизија во фи-
нансискиот и банкарскиот сектор на Македонија.
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На Второто заседание на АСНОМ одржано од 28 до 30 декември 1944 година, 
Богоја Фотев бил избран за повереник за земјоделство, по што се ангажирал за 
успешната пролетна сеидба. На Третото заседание на АСНОМ  одржано од 14 до 
16 април 1945 година, тој бил избран за член, а по оставката на Методија Андо-
нов-Ченто во пролетта 1946 година ја вршел и функцијата претседател на Прези-
диумот на Народното собрание на Македонија.

На таа функција останал до декември 1950 година, кога паднал во немилост 
кај своите сопартијци. По донесувањето на Резолуцијата на Информбирото, кај 
Фотев се јавила дилема за исправноста на ставот кој го зазема Белград кон Мос-
ква, со што станува неподобен. Партиското раководство предводено од Лазар 
Колишевски, несакајќи да ја повтори грешката со Ченто го принудило да даде ос-
тавка од сите функции и да се пензионира. Соочен со огромен притисок, како врз 
него така и врз неговото семејство, Богоја Фотев посегнал по својот живот, но не 
успеал да се самоубие. 

На почетокот на 1951 година со сопругата се враќа во селото Бистрица Тоа е ме-
стото на живеењето на Богоја Фотев кое е оддалечено од Битола околу пет кило-
метри. Бистрица се наоѓа на регионалниот пат Битола-Драгош кој води сè до гра-
ничниот премин, каде Република Македонија граничи со јужниот сосед, со Грција. 

Судбината на Богоја Фотев била чудна и единствена. Тој, всушност, е една 
од најголемите жртви на информбировските години кога ќе доживее невидени 
трауми, а во еден момент дури и ќе посегне по својот живот. Во озлогласениот 
логор ќе бидат испратени сите негови најблиски - синот Јонче, братот Геро, шура-
та Илија Шмакевски, првиот братучед  Методија Стојчевски. Тогаш од Партијата 
биле исклучени неговата сестра Вида и внукот од брат Никола. 

Според Виолета Ачкоска и Никола Жежов, автори на книгата „Репресијата и 
репресираните“, Фотев спаѓа во плејадата комунисти задоени со љубовта спрема 
Сталин, со вербата во меѓународната пролетерска солидарност, со победата на 
светската револуција, чиј водечки одред ја сметаа Советската комунистичка пар-
тија. Богоја Фотев, како и многумина фанатични верници во комунизмот, не можел 
преку ноќ да се промени и да верува во спротивното, да ги отфрли СССР и интерна-
ционализмот и да верува само во КПЈ и во Тито. Тие денови кога бил на функцијата 
претседател на Президиумот на Народното собрание се нашол на тешко искуше-
ние, а на Крсте Црвенковски, негов тогашен секретар, му говорел за таа дилема: „Не 
знам на кого да му верувам – навечер, слушајќи го Радио Москва, си велам тие се во 
право, утредента, читајќи ги весниците и особено статиите од Моша Пијаде, доаѓам 
до заклучок дека Моша Пијаде е во право. Па не можам да се двоумам околу ис-
правноста на еден толку добар комунист, кого го запознав во затворот во Сремска 
Митровица“. И така Богоја Фотев западнал во голема  депресија.

Околу судирот на КПЈ со Советската комунистичка партија самиот Фотев 
вели: „По Резолуцијата, јас застанав на линија на нашата партија. Не се обело-
дени веднаш сето она што беше причина за судирот, туку, главно, се зборуваше 
за Резолуцијата. Во мавровските села ги објаснував причините за нападот врз 
Југославија...“, истакнува тој, подвлекувајќи дека кога судирот веќе почнал да се 
разгорува и стигнал дотаму да се каже дека СССР е најголемиот непријател на 
југословенската револуција, тој не можел да го проголта тоа. 

За жал, на својот 90–ти роденден, во 1990 година ја прифаќа партиската ре-
хабилитација и станува член на СКМ-ПДП. Умира на  27 јануари 1993 година, во 
селото Бистрица, Битолско.



ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ 
ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА 

ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ОД 
ПЕЧАЛБАРСКА ПРЕСПА

..Татковино, та ликот твој ме опива
И гласот твој ме вика ден и ноќ

Жалта вечно по тебе ми открива
Невидени и цветни брегови

Никола Јонков Вапцаров
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ПРЕСПА - престолнина на цар Самоил 

МАНАСТИРОТ „СВЕТИ ЃОРЃИ“ И ЕТНИЧКА ПРЕСПА

ЈАНЧЕ АНДОНОВСКИ - автор на дела за Долна Преспа

НИКОЛА БЕРОВСКИ - македонски националерн деец и учител во Мала Преспа

Д-Р ПЕТРЕ ГЕОРГИЕВСКИ - социолог и публицист  

Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ - ректор на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“

МЕТО ЈОВАНОВСКИ -  македонски раскажувач и романсиер

КИРЕ ЈОНОВСКИ - новинар и афирматор на Преспа

СЛАВЕ КАТИН на „Љубанските иселенички средби” 

МИТРПОЛИТОТ КИРИЛ - духовно - национален обединувач 

ПАНДЕ КОЛЕМИШЕВСКИ - бранител на новинарската фела

АМБАСАДОРОТ ПЕТРЕ НАКОВСКИ -романсиер и преведувач

АМБАСАДОРОТ РИСТО НИКОВСКИ - гласноговорник за Македонија

ГОГА ПЕЧЕНКОВСКИ - вљубеник во Горна Преспа

Д-Р ВЛАДО ПОПОВСКИ - историчар, интелектуалец и општественик

ВАСИЛ СТЕРИОВСКИ - позната личност од Мала Преспа

Д-Р ЃОКО СТРЕЗОВСКИ - градоначалник на Општина Ресен

ЕДМОНД ТЕМЕЛКО - градоначалник на Општина Пустец

Д-Р МЕТОДИЈА ТОМОВСКИ - специјалистот  од преспанскиот крај

МЕТОДИЈА ФОТЕВ и неговата преокупација за иселеништвото

ПОЗНАТИ ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ ОД ДОЛНА ПРЕСПА

ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ ОД ДОЛНА ПРЕСПА ВО ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА

МАЛА ПРЕСПА - расадник на бројни интелектуалци

СОДРЖИНА НА 
СЕДМИОТ ДЕЛ





Ѓоко Стрезовски Никола Јанкуловски Едмонд Темелко

Манастирот „Свети Ѓорѓи“ во Курбиново



Славе Катин

Петре Наковски Васил Стерјовски Панде Колемишевски

Петре Т. ГеоргиевскиРисто НиковскиВладо Поповски



Методија Томовски

Промоции на дела кај „Воденицата“ во Љубојно

Јанче Андоновски

Кире Јоновски

Методија Фотев Мето Јовановски

Никола Беровски
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На свети Трифун во Лозово

Во влезот на административната зграда на Зегин



ПРВА И НАЈГОЛЕМА 
ВЕЛЕДРОГЕРИЈА ВО 

МАКЕДОНИЈА

ЗЕГИН ФАРМ - СКОПЈЕ е синџир на 
150 аптеки. Зегин Фарм започна со 
работа во 1993 rодина нејзината 
 основна дејност се состои од про-
дажба на мало на лекови, паралеко-
ви и медицински помагала, исхрана 
производи, додатоци во исхраната, 
макробиотика и козметика. Зегин 
Фарм е лидер во републиката по 
бројот на опслужени клиенти, со па-
зарен удел од 65 %. Затоа, слоганот 
“Фармацевтски бисер на Македо-
нија” е со право заслужен.

ЗЕГИН МЕДИКА, СКОПЈЕ - поликли-
ника Здравствена организација. По-
ликлиниката Зегин Медика, започна 
да работи во 1998 rодина. Во прилог 
на обезбедувањето на пациентите со 
лекови, нашата цел беше исто така 
да им се овозможи стручна помош 
за нивните здравствени проблеми. 
 Зегин Медика ги нуди следните ус-
луги: општи прегледи со биохемиска 
лабораторија наменета за општи 
биохемиски анализи, комплетна 
крвна анализа, ЕКГ, абдоминален 
ултразвук и остеопороза терапија.
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ПРЕСПА 
ПРЕСТОЛНИНА НА ЦАР САМУИЛ

Се вели дека Преспа е убава во есен кога разновидните бои се испреплетени 
како пајажина, кога мирисот на зрелите јаболка се разнесува низ чистиот воздух. 
Преспа е прекрасна и во зима, кога планините надвиснале над Езерото, а летови-
те и звукот од пеликаните се пренесуваат по езерската шир.

Преспанското Езеро, пак, е најубаво во пролет кога јагликата ги пробива по-
следните остатоци на  снегот на Галичица и Пелистер и во лето кога свежината од 
Езерото го исполнува треперливиот воздух и е преполно со многубројни капачи 
и риболовци.

Инаку, разделена Преспа на која поголемиот дел од Долна Преспа и цела Гор-
на Преспа припаѓаат на Република Македонија, дел од Долна Преспа, заедно со 
Малото Преспанско Езеро припаѓа на Беломорска Македонија што е под Грција 
(Елада) и еден дел од Долна Преспа, наречен Мала Преспа што е во состав на 
Албанија.

Затоа, во овој дел на книгата насловен како „Дел од вистината за Македонците 
од печалбарска Преспа“најголем број има од Преспа во Република Македонија, 
со нагласување на личности од Долна Преспа, како и со текстови за личности и 
настани во Долна Преспа во егејскиот дел на Македонија и во Мала Преспа во 
Албанија, како интегрален дел на етничка Македонија. 

Во делото Македонски иселенички меридијани се дадени материјали за пе-
чалбарска Преспа, за Преспа како престолнина на цар Самуил и за манастирите 
„Свети Ѓорѓи“ во Курбиново и „Света Богородица“ во Сливница, како и за други 
македонски православни цркви во овој дел на Македонија. За сите тие значајни 
споменици на културата, со право може да се каже дека црквата своето место во 
ризницата на светските вредности го обезбедила со сочуваните фреско-живопи-
си кои пленат со својата појава. Особено фреско-живописот од XII век во црквата 
„Свети Ѓорѓи“ е сочуван речиси во целост.

Еден од бисерите на оваа убава езерска земја на Балканот - Македонија е, сека-
ко,  Преспанското Езеро. Тоа е познато по својот жив свет, крајбрежјето, изворите, 
природните убавини, геолошките, геоморфолошките, хидролошките, лимнолош-
ките 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.

Во Преспанското Езеро живеат специфични видови риби: јагули, крапови, 
скробусти, пастрмки, плашици, мрени и други. Во густите шуми околу езерото има 
елени и срни, мечки и волци, зајаци и лисици и други животни. Деновите си личат 
еден на друг, се менуваат неосетно. Единствен знак за распознавање е доаѓањето 
и заминувањето на птиците, како и промените на боите на почвата и цветовите и 
плодовите на овошките.

Посебен простор е посветен на личностите насекаде во светот чии корени се 
од Преспа. Така, меѓу другите, поместени се текстови за градоначалникот Ѓоко 
Стрезовски, за познатиот социолог и професор д-р Петре Георгиевски; за профе-
сор д-р Никола Јанкуловски, доктор, ректор и хуманист; за митрополитот Кирил, 
поборникот за духовното и националното обединување; за Панде Колемишевски, 
бранител на новинарската фела; за амбасадорот Ристо Никовски, гласноговор-
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никот за Македонија; за д-р Методија Томовски, специјалистот од преспанскиот 
крај, за Методија (Мето) Фотев и неговата преокупација за иселеништвото и за 
публицистот и авторот на ова дело Славе Катин.

Посебно место е посветено на познатиот писател Мето Јовановски кој почина 
на крајот од 2016 година и кој, по негова желба е погребан во неговото родно 
место, убавото Брајчино.

Треба да се нагласи дека во историјата на Преспанци кои живеат во дијаспо-
рата е запишано дека врз основа на нивните издадени трудови на поезија и про-
за, како и врз основа на тоа што тие како иселеници се бранители и чувари на 
македонскиот јазик, култура и литература се примени за членови на Друштвото 
на писателите на Македонија. Со тоа тие станаа респектирани поети во групата 
македонски поети и писатели кои живеат и творат во Канада, Соединетите Аме-
рикански Држави, Австралија и Европската Унија.

Многу од нив повеќе пати биле учесници на светската манифестација „Струш-
ки вечери на поезијата“, која секоја година се одржува во родниот град на браќа-
та Миладиновци, Струга. Покрај тоа што настапиле по градовите во Македонија, 
исто така, со своја поезија настапиле и во Канада, Америка, Австралија и во некои 
земји од Европската Унија.

Сите тие се гордеат со Македонија, со Преспа. И не случајно, зашто овие пре-
красни  предели некогаш биле седиштето на Самуиловата држава, а и на свети 
Климента. Првиот бил владетел на Македонија и на дел од светот, а вториот бил 
великан на православието, незаборавен и вечен духовник и црковен просвети-
тел. Ете зошто нивните потомци блеснуваат на хоризонтите на Македонците во 
татковината и на македонската иселеничка галаксија, со харизма каква што мо-
жат да имаат само ѕвездите на македонското небо и на македонското сонце.

Желбата на сите Преспанци, без разлика каде живеат, е Преспа да биде ве-
чна за Македонците и добронамерниците, зашто Македонија е вечна. Таа постои 
уште од античко време, кога и била формирана големата и славна Македонска 
Империја на Филип и Александар Македонски. И, само во тоа древно   време и 
денес во ова невреме, народот самостојно го носи името Македонец, македонски, 
од Македонија,  македонскиот народ, македонска држава...

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 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. Илин-
ден, тој величествен ден на сенародниот македонски копнеж за борба и слобода, 
е најголемиот празник од сите празници во Македонија. Илинден, 2 Август е запи-
шан со крупни позлатени букви во историјата на македонскиот народ, а особено 
во историјата на Преспа. На тој ден во 1903 година избувна Илинденското воста-
ние, а на истиот тој ден, односно на 2 Август 1944 година, Македонија се консти-
туира во држава, за денес да имаме на дел од македонската земја, самостојна, и 
независна држава - Република Македонија.
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МАНАСТИРОТ „СВЕТИ ЃОРЃИ“ И ЕТНИЧКА ПРЕСПА

Селото Курбиново се наоѓа на околу 2 километра од североисточното 
крајбрежје на Големото Преспанско Езеро, во подножјето на планината Баба, од-
носно нејзиниот разгранок Голема Чука, на надморска височина од 950 метри, 
со околу сто и триесетина жители. Курбиново, често го нарекуваат село со стари 
воденици. Курбиново е дислоцирано село. За негова претходна локација се спо-
менуваат месностите: Стара Ливада и Долга Ливада. Тоа се граничи со Рајца и 
Грнчари од север, со подрачјето на Општина Цапари од исток, со селото Сливница 
на југ и со Претор на југозапад. 

Низ атарот на селото тече Курбинска Река која никогаш не пресушува, но неј-
зиниот водотек во летниот период значително се намалува, посебно откога дел 
од изворите на реката се зафатени со водоводот на Курбиново, Асамати и Претор 
со туристичката населба.

Во селото постојат повеќе локалитети од археолошко значење и тоа Каштино, 
населба и топилница од доцно античко време како и средновековната тврдина 
Кула. На 2 километра североисточно под селото, на ридот Кулишта постојат гра-
мади од кршен камен, покривни ќерамиди и контури на одбранбен бедем, а по 
површината се среќаваат фрагменти од керамички садови.

Курбиново е повеќевековно христијанско село во кое има четириесетина куќи 
со бели фасади и уредени дворни места. Во селото има две цркви „Света Богоро-
дица“ и манастирската црква „Свети Ѓорѓи“. Со право се вели дека селото Курби-
ново е најпознато во Преспа  и пошироко по црквата „Свети Ѓорѓи“, која е духовен 
бисер на Македонија.

Таа се наоѓа  на еден километар над селото и е скриена во пазувите на пла-
нината Баба. За манастирската црква „Свети Ѓорѓи“ се оди откај селото Асамати, 
по еден крак кој води кон селото Курбиново, на левата страна од патот Макази 
- Маркова Нога.

Во Курбиново се крие прочуената манастирска црква „Свети Ѓорѓи“, која Прес-
па ја велича во научните кругови. Црквата „Свети Ѓорѓи“ е една мала и неугледна, 
која, оддалеку, и не се забележува дека е црква сè додека посетителот не и се 
приближи и не го здогледа олтарот на источната страна.

Според пишаните документи, се наведува дека црквата „Свети Ѓорѓи“ е едно-
корабна градба со полукружна апсида. Градбата е долга 17  а широка 7 метри. Со 
ова таа е најголемата еднокорабна црква во Македонија. На западната страна 
нема нартекс (двор каде се собираат верниците). Има два влеза и изградена е со 
повеќе камен и со помалку тули.

Со право може да се каже, дека црквата „Свети Ѓорѓи“ своето место во ризни-
цата на светските вредности го обезбедува со сочуваниот фреско-живопис, кој 
плени со својата раскош. Фреско-живописот од XII век е сочуван речиси во целост.

Фреските во црквата се едни од најубавите, најоригиналните и во целост најдо-
бро сочувани фрески што од тој период постојат кај нас. Творештвото на тројцата 
непознати мајстори во Курбиново, претставува надоврзување на творештвото на 
ретките мајстори, иако во значителна мера се забележува голема оригиналност 
во стилот и изразот.

За жал, ктиторската композиција на надвратникот не е во целост зачувана. 
Зачувани се само две свети лица и ктиторот со семејството. Но од ктиторот и се-
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мејството е останат само фрагмент од чевлите, според кои чевли е дојдено до 
заклучок дека овој ктитор припаѓа на световната (побожни) аристократија.

Според историчарите на уметноста, црквата е изградена во 1191 година (XII 
век), што се гледа од натписот над олтарот и е сличен на оној во црквата „Свети 
Врача“ во Костур, Беломорска Македонија.

Црквата се карактеризира со специфичен начин на обработка на фасадите, 
денес видлив само во долните делови на западниот и јужниот ѕид. По изведбата 
на ѕидовите било изведено малтерисување и боење на фасадите, со цел да се 
постигне побогат изглед.

Ваквиот начин на обработка е пристигнат преку византиската градителска 
традиција. Црквата „Свети Ѓорѓи“ своето место во ризницата на светските вредно-
сти го обезбедува со сочуваниот фреско-живопис. Фреско-живописот од XII век 
е сочуван речиси во целост, освен уништениот дел од претставите во првата зона 
на северниот ѕид.

Затоа со право се вели дека врвното  византиско фреско–сликарство во ма-
настирската црква „Свети Ѓорѓи“ ги привлекува историчарите  на уметноста од 
светот. И не случајно е запишано дека во историјата на уметноста тешко може да 
се посочи уметничко дело кое е толку различно вреднувано како живописот во 
црквата „Свети Ѓорѓи“ во Курбиново.

Според науката, тоа е времето кога во црковното градителство доминирала 
разнообразност на архитектурните форми на цркви, особено, еднокорабни со 
едно или дури пет кубиња и тоа се смета за чиста цариградска концепција, или 
измешана со „провинциски“ комбинации. Манастирската црква „Свети Ѓорѓи“ во 
Курбиново не се одликува толку со архитектурата, туку со извонредниот живопис.

Денес манастирската црква „Свети Ѓорѓи“ е споменик на културата на Репу-
блика Македонија и е  заштитена со закон. Во чест и спомен на величието на оваа 
најзначајна црква во Преспа, сегмент на фреската на светецот Архангел Гаврил 
„Ангелот од Курбиново“, се наоѓа на на банкнотата од 50 денари. 

Манастирската црква „Свети Ѓорѓи“  е под заштита на Заводот за заштита на 
спомениците, а според археолошките испитувања се знае, дека во црквата имало 
и конаци кои откако во нив удрил гром и ги изгорел, повторно не се изградени. Во 
манастирската црква имало богослужба сè до 1920 година, но откако се изгра-
дила новата црква во селото, во црквата „Свети Ѓорѓи“ не се служи литургија, со 
исклучок во 1991 година кога овој споменик на културата славеше 700 години од 
своето постоење. Манастирот „Свети Ѓорѓи“ е бисер на средновековното фрес-
ко-сликарство во Македонија.

Преспа како дел од Македонија е карактеристичен регион во кој Македон-
ската православна црква одиграла значајна улога. Христијанското население од 
Преспа, ги искажувало духовните и интелектуалните потенцијали низ дејноста на 
Охридската архиепископија. Негувањето на црковната литература, архитектура и 
сите видови на ликовната и применетата уметност, сврзани за иконографијата и 
литургијата, во науката се високо оценети. Co тоа се потврдува, дека во Преспа се 
создале дела од највисок уметнички дострел во своето време кои ја збогатуваат 
не само македонската, туку и светската ризница на уметноста и културата. Нејзи-
ното христијанско население го негувало и го негува култот на Пресвета Богоро-
дица, на Исус Христос... 

Тоа се потврдува со фактот што во голем број преспански села се изградени 
цркви посветени на Дева Марија. Меѓу нив, црквите во селата Сливница,  Брајчино, 
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Јанковец, Евла, Љубојно, Арвати, Крани, Нивици, Курбиново, Долно Дупени, Бела 
Црква и други населени места.

Повеќевековниот христијански живот на Македонците, од времето на свети 
Климент, низ долгата историја на Охридската архиепископија, до времето на пре-
родбата во XIX век, придонесе да се создадат ремек-дела на уметноста со универ-
зално значење, со исклучителна естетска вредност. Така, во црквите и манасти-
рите во Преспа се создадени значајни ликовни дела со кои се гордее човечкиот 
род. Иконите, фреските на „Свети Ѓорги“ во Курбиново, како и архитектонските 
облици, делата на применетата уметност од манастирот „Света Богородица“ во 
Сливница, влегуваат во антологијата на значајните остварувања на тоа време. Bo 
тие дела, се распознаваат оригиналните карактеристики и белези сврзани за кул-
турната традиција во Преспа.

Преспа е лулка на македонската иконографија - значајно е присуството на по-
веќе стотини портрети на света Богородица, Исус Христос, свети Климент и свети 
Наум Охридски и нивните современици и други светци. Тоа е доволен доказ за 
културниот континуитет на традицијата на Македонците од најстари времиња 
до денес. Притоа, треба да се нагласи дека македонскиот духовен простор во 
Преспа никогаш не бил затворен. Напротив, православните духовници, писатели 
и ликовни творци, секогаш биле во благородните хуманистички текови коишто 
се засноваат на Христовото учење и на традициите на Светиклиментовата црква. 
Таков е случајот со црквата „Свети Ѓорги“ во Курбиново, како и со неколкуте други 
значајни цркви во Преспа, меѓу кои е и манастирот „Света Богородица“ во Сли-
вница, кој во 2007 година го прослави своето 400-годишно постоење.

Процесот на осознавање, во смисла на национално освестување, во Преспа се 
јавил многу рано, а тоа било особено изразено во XIX век. Но, и многу порано, со 
подигањето верски објекти и со нивното украсување со икони и фрески кои гово-
рат за тешката историја на македонскиот народ. 

Во Преспа се создала специфична градителска и ликовна култура и по укину-
вањето на Охридската архиепископија, особено во борбата на црковно-училиш-
ните општини да имаат богослужба на црковнословенски, односно македонски 
јазик. Притоа, подигнати се бројни цркви и манастири од македонски камен, дрва, 
керпич, секако, со  големата македонска душа и срце. Тие најчесто се со монумен-
тални димензии и со форма на базилика, за да потсетуваат на величината на ста-
рата црковна слава. Периодот на преродбата во Македонија, и во Преспа ќе до-
несе специфична иконографија во рамките на православието, со особено нагла-
сување врз македонските светци, на нивните житија и на словенската писменост 
на Балканот, како што е примерот со манастирот „Света Богородица“ во селото 
Сливница, во Долна Преспа. 

Таа е дел од големиот придонес на Македонците во културниот и духовниот 
развој на православието во сесловенската уметничка ризница. Македонецот гра-
дел духовно-културни храмови со силна желба, љубов и вера кон православие-
то. Co цел да опстои на овие балкански простори, православниот народ во Прес-
па во периодот од десетина векови си помагал со другите народи, си подавал 
христијанска рака, затоа издржал и ропство, асимилација, прогонување а и не-
правди. Тој опстанал и ќе опстои сè додека векот векува и светот светува, зашто 
македонскиот народ е библиски, со голема христијанска душа, со вера, надеж и со 
љубов кон својата црква и држава.

Кога се пишува за Преспа, треба да се нагласи дека неколку културно-ис-
ториски споменици од XI до XVII век, се сочувани благодарение на нивната 
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 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 на островот Го-
лем Град, и сливничкиот манастир „Света Богородица“ од почетокот на XVII век.

. Вакви културно-историски знаменитости постојат и во деловите на Преспан-
ската Котлина кои денес се наоѓаат во делови на етничка Македонија, во Репу-
блика Грција и Република Албанија.

Според историските документи, по завршувањето на Балканските војни Прес-
панската Котлина им припаѓала на Србија (Стара Југославија) и Грција (Елада). 
По една деценија Грција (Елада) и’ ја отстапила Мала Преспа на Албанија, со што 
тромеѓата на овие три држави останала во водите на Големото Преспанско Езеро, 
близу островот Голем Град.

Еден од бисерите на оваа убава езерска земја на Балканот е, секако,  Прес-
панското Езеро, познато по својот жив свет, крајбрежјето, изворите, природните 
убавини, геолошките, геоморфолошките, хидролошките, лимнолошките и други 
научни вредности. 

Според пишаните документи Големото Преспанско Езеро лежи на надморска 
височина од 853 метри и зафаќа површина од 27,640 километри квадратни. Не-
говата 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 Маке-
донија 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.

во Мала Преспа, на албанска територија.
Малото Преспанско Езеро, зафаќа површина од 43,50 километри квадратни 

и со најголема длабочина од 14 метри и е поделено меѓу јужниот сосед (поголе-
миот дел) и Албанија. И во Малото Преспанско Езеро постојат два острова: Ахил 
и Видринец, двата на територијата што ја зел јужниот сосед. Трите државни гра-
ници се сечат на тромеѓата на самите езерски води на неколку стотини метри од 
Голем Град, што претставува реткост за Преспа и за Балканот.

Интересно е да се спомене дека најновото ниско ниво, пониско за околу 7 ме-
три е забележано во последните триесетина 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 метри. 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.

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 фау-
на. Но, за жал, флората во последните децении е во криза, поради 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 Голем Град е единствен во Република Маке-
донија. При посетата на овој остров се забележува дека тој е огромна карпа, која, 
веројатно, се откинала од соседните планини од големи земјотреси. Како природна 
реткост островот Голем Град кој зафаќа површина од околу 2 километра квадрат-
ни, е заштитен со закон и спаѓа во рамките на Националниот парк „Галичица“. Името 
Голем Град го добил поради разликата во однос на помалиот остров Мал Град, кој 
има иста или слична судбина и историски развој како и Голем Град.
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ЈАНЧЕ АНДОНОВСКИ 
АВТОР НА ДЕЛА ЗА ДОЛНА ПРЕСПА

Мајката природа на Долна Преспа во егејскиот дел на Македонија ѝ подари-
ла богатство од убавини и атрактивности. Во исто време, историјата ѝ оставила 
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 сите дело-
ви на поделена Долна Преспа, се гордеат и го чуваат ваквото богатство за идните 
генерации.

Еден од чуварите, афирматорите и чувар на минатото и историскиот развој не 
само на Преспа, туку и на етничка Македонија е, секако, Јанче Андоновски, познат 
автор на значајни дела за Македонија, со посебна нагласка на своите дедовски 
корени од селото П‘пли (Папли). 

Јанче Андоновски е роден на  31.8.1969 година во Скопје. Меѓутоа, неговите 
корени се протегаат до Долна Преспа, во егејскиот дел на Македонија. Неговиот 
татко Ристо е од селото П’пли од Преспа, Леринска околија и мајка му Елена е од 
селото Косинец, Костурско. 

А, таму и во Долна Преспа и во Костурско е познато дека според своите карак-
теристики и обичаи, јазично и етнички македонскиот народ ñ 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 истребу-
вање на македонскиот народ и менување на етничкиот состав во своја корист. 
Грчката буржоазија, сао намера да го избрише секој белег што потсетува на ма-
кедонскиот карактер на Беломорска Македонија, во ноември 1926 година донела 
Закон за замена на македонските топоними со грчки имиња на селата и градови-
те, називите на планините, полињата, реките, на сé што е македонско.

А Јанче Андоновски своето образование го добил во родниот град Скопје, каде 
и дипломирал на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Ме-
тодиј“ и добил звање - дипломиран инженер по дрвна индустрија. Со пишување 
се занимава од раните години, каде што главна преокупација му е обелодену-
вањето на вистината за Македонците од егејскиот дел на Македонија. За него, 
оваа тема претставува неисцрпен извор, кој во исто време е и длабоко врежан во 
неговите мисли: Тој секогаш се обидува да ја стави на парче хартија тематиката за 
Егејска Македонија и да остави белег за идните поколенија

Како младинец со патриотски настроена душа, своите почетоци во пишување-
то ги започна во далечната 1985 година, кога се претстави со телевизиската дра-
ма „Крваво за Македонците“, каде што само за него и на негов својствен начин 
преку драматични сцени и моменти  ни ја претставува судбината на македонскиот 
народ во времето на владеењето на османлиите на овие простори и целата голго-
та која ја трпеле Македонците. Во 1986 година се појави со театарската претстава 
„Мозок“, комедија во два чина. Во оваа драма авторот преку комични секвенци не 
носи во едно семејство кое е соочено со љубовните проблеми на својата ќерка, 
каде што авторот ни дава една јасна порака дека секогаш е потребно да се слу-
шаат родителите, затоа што тие се и најдобрите другари. 

Во 1987 година ја пишува монодрамата - комедија „Итар Пејо се вратил од кај 
грешните“. Во оваа комедија авторот преку комични гестикулации и сцени во кој 
главниот лик е Пејо, истиот се вратил од „оној“ свет, а воедно и раскажува за лич-
ностите кои ги сретнал таму, доле.   
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По кратка пауза, во 1991 година Јанче ни ги презентира сетот на драми „Раз-
делба“, монодрама, „Тугинец во Ташкент“, дијалог, и „Средба“, дијалог (насловите 
се подготвуваат за сценарио за долгометражен игран филм со наслов „ОМНИЗО-
ДУС“). Преку наведените драми, авторот обелоденува дел од немилите моменти 
од трагичните случувања на Македонците од егејскиот дел на Македонија во мо-
ментот на напуштањето на родните огништа, престојот во туѓина и најтрагичниот 
момент на средба во татковината со другите членови од распрчканото семејство. 

Во 1992 година, Јанче Андоновски ја напиша монодрамата „Суд над Бога“, каде 
што авторот се обидува за цело време да разговара сам со себе, каде што само-
критички говори за предавството на човекот кон Бога и неправедниот однос на 
целокупниот човечки род. 

Во 1995 година  се појави неговата збирка песни насловена како „Носталгија 
кон далечниот роден крај“. Таа е издание на Здружението на децата бегалци (про-
терани) од егејскиот дел на Македонија. Самиот избор на насловот ја кажува и 
тематиката во содржината на песните. 

Покрај пишување драмски дела кои го опфаќаат најдраматичниот период од 
историјата на македонскиот народ, Јанче Андоновски се зафаќа и со пишување 
на неколку сценарија за играни серии и тоа: „Непобедива си судбино“, сценарио 
за филм во 1991 година, работено по расказот „Опустошени души“ од Зоран Јаки-
моски; во 1992 година го пишува сценариото за детската играна серија „Мудроста 
на Аладиновата ламба“, а истата година го пишува и сценариото за кореодрамата 
во шест слики „Молк на душата“, посветена на Македонија од референдумот па 
за навек. 

Како посветена личност која со големи емоции својот поглед го насочува кон 
минатото, во 2012 година излезе од печат неговото капитално дело, како моно-
графија за родното село на неговиот татко насловено како „П’пли низ минатото“. 
Преку ова издание, авторот доловува делови од прекрасното и живописно прес-
панско село, од начинот на живот на тогашните жители, големите огнови, испус-
тувањето, немилите случувања и присилното напуштање на селото.

Монографијата „П`пли низ минатото“ од Јанче Андоновски беше промовирана 
на 27 ноември 2012 година во Домот на АРМ во Скопје, а во организација на Репу-
бличкото здружение на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија.  

На промоцијата авторот Андоновски истакна дека оваа книга им ја посветува 
на сите п`плевци каде и да се низ целиот свет. Тој подвлече оти му биле потребни 
многу години за да навлезе во јадрото на болката, што ја преживеале не само 
п`плевци, туку целиот македонски народ од егејскиот дел на Македонија.

Исто така, тој рече дека илјадници зборови се кажани и уште толку ќе се кажат, 
но пишаното ќе остане како издлабено во карпа за век и векови, подвлече Андо-
новски, оти отсекогаш бил заинтересиран и со големо внимание ги чувал сеќа-
вањата и спомените кои ги кажувале п`плевци.

Во своето излагање промоторот на делото „П`пли низ минатото“,  Мишо Ки-
тановски уредник на весникот „Незаборав“, рече дека Андоновски во шест глави 
ја раскажува историјата на село П`пли, притоа нудејќи бројни непознати факти, 
имиња и процеси кои се случиле, но и пресликувајќи го културното и фолклорно-
то наследство. 

Наместо егзодусот на Македонците од егејскиот дел на Македонија, окупиран 
од Грција, да се изедначи и да се афирмира како тоа што е направено со геноци-
дот - холокаустот на Евреите, се чини дека сé уште, за жал, имаме задржан однос 
по прашањето, односно како да се плашиме од некого. А, македонскиот егзодус е 
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рамен на сечиј европски егзодус и е повеќе од историски факт кој ниту смее, ниту 
треба да се заборави, рече Китановски.

Затоа, со право се вели дека повеќедеценискиот процес на етничко чистење, 
елинизација, бришење на македонската историја и нејзиното толкување според 
елинските големодржавни потреби е процес на бришење на македонскиот на-
ционален 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.

Поради остварување на елинските мегаломански идеи, Македонците од До-
лна 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 Македонци, со цел да се прикаже македонската историја 
како елинска.

Јанче Андоновски, во 2017 година ја издаде и збирката на песни насловена 
како „Татковиот лик“, во издание на библиотеката „Незаборав“ при Здружението 
на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија. Во процес на подготовка за 
печатење му се и делата: романот „Ленка“, посветен на неговата мајка, и моно-
графијата со фотоалбум  за селото Буринец (село во Долнореканскиот Регион на 
Македонија) насловена како „Буринец во минатото“. 

Јанче Андоновски се јавувал и како новинар во месечното издание „Македо-
нија“, гласило на Матицата на иселениците од Македонија. Тој пишува и статии за 
личности од Егејска Македонија кои се занимаваат со литературна дејност. 

Исто така, Андоновски бил рецензент и промотор на делата „Спомени“ во 
2005 година, „Непокор“ во 2008 година и „Немирно време“ во 2011 година, сите 
од професорот Христо Ристовски. Во 2010 година  е рецензент и промотор на 
драмата „Сузи“, а во 2011 година на новелата „Ченто и неговото време - Македон-
ска сага“ од професор д-р Методи Поп Георгиев. Со свои поетски остварувања 
зема учество во збирките песни насловени како „Песни за Скопје“ во 2000 година 
и „Рацин два брега“ во 2015 година од авторот Васил Тоциновски. 

Од активностите на Јанче Андоновски треба да се нагласи дека од најмлади 
години е задоен од кажувањата за трагичните моменти, патилата и судбините на 
Македонците од егејскиот дел на Македонија, а од 1988 година, од „Средбата на 
децата бегалци“ активно се вклучува во редовите на организацијата која ги соби-
ра и ги насочува во негувањата на традициите од тој дел на Македонија. Така, во 
1994 година е избран за член во Претседателството на Здружението на децата 
бегалци од егејскиот дел на Македонија, каде што настапува со свои идеи за по-
масовно вклучување на потомците на некогашните деца бегалци во редовите на 
организацијата. 

Во 1998 година е избран за претседател на републичкото Здружение на де-
цата бегалци од егејскиот дел на Македонија, каде беше значаен дел од орга-
низацијата за одржување на две светски средби. На чело на Здружението е два 
мандата, во траење од десет години, а и денес е актуелен претседател, кој ак-
тивностите на Здружението ги насочува кон издавачката дејност и секојдневни 
контакти со активисти кои се со постојано место на живеење во родните места во 
Егејска Македонија.
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НИКОЛА БЕРОВСКИ 
МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕЕЦ И УЧИТЕЛ ВО МАЛА ПРЕСПА

Никола Беровски - „големиот учител од Преспа“ како што го нарекуваа маке-
донските гласила во почетокот на 90-ти те години од минатиот век беше учител, 
преведувач и учебникар. Тој беше човекот кој многу придонесе за македонското 
малцинство во Албанија кога по Втората светска војна почна редовно образова-
ние на мајчин македонски јазик. Во економските тешкотии на селаните по војната 
и Албанија не беше целосно ослободена, во подрачјето на Преспа под Албанија 
еден од испратените македонски учители беше и Никола Беровски.

Делот од Македонија познат како Мала Преспа беше даден на Албанија по 
потпишувањето на Версајскиот мировен договор во 1919 година. Со овој дого-
вор 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 пра-
ва отколку Македонците во Грција и Бугарија, меѓутоа, сепак, тие не се доволни, 
таму сè уште постојат бројни прекршувања на човековите права.

Реалниот број на етнички Македонци во Албанија е оценет како поголем од 
150.000 лица. Нивната најголема концентрација е во пограничните региони на 
Голо Брдо и Мала Преспа. Исто така, има голем број Македонци кои живеат во 
Тирана (околу 20.000), Поградец, Корча, Каваје и Елбасан.

Една од значајните личности во тој период беше Никола Беровски. Според 
оскудните податоци се знае дека е роден во 1923 година во Битола, каде и се 
стекнал со своето образование. Веднаш по Втората светска војна во 1945 година 
бил испратен во Албанија, во Мала Преспа, заедно со поголема група учители. 
Починал во 1993 година во Тирана.

Според зборовите на Македонците од Мала Преспа, учителот Никола Беров-
ски бил просечен човек, дисциплиниран и  трудољубив. Секогаш бил пример за 
колегите и за помладите генерации. Тој останал како  блескав лик за Преспанци. 

Треба да се нагласи дека по Втората светска војна и ослободувањето на дел 
од етничка Македонија, се водела посебна грижа за Македонците кои живееле 
во соседните земји и тие да се воспитуваат и образуваат на својот мајчин маке-
донски јазик. Тоа било изразено особено во периодот од 1945 до 1948 година во 
Пиринска Македонија и во Албанија, каде постоеле македонски училишта, кни-
жарници, библиотеки, фолклорни групи и други институции со сите македонски 
национални карактеристики и белези.

Имено, во повоениот период била потпишана една декларација меѓу тогашни-
те НР Југославија и Албанија и со која на Македонците во Албанија им се гаранти-
ра заштита и развој на националната култура и традиции, потребата на мајчиниот 
јазик и рамноправност во сите облици. Затоа, Албанија побарала од тогашната 
југословенската влада да испрати учители за настава по македонски јазик во под-
рачјата во кои живеело македонско население. Наставниот кадар, пред сè, бил 
потребен во селата Туминец, Пустец, Долна и Горна Горица, Глобочани, Шулин 
и Зрновско, кои се наоѓаат во Мала Преспа, а припаѓаат во Корчанскиот Регион, 
како и во селата Врбник и Церје во Околијата Билиште, потоа во Лин, во Погра-
дечкиот Регион и во други населени места. 
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Со тоа Албанија стана земја која го признава статусот на македонското етнич-
ко малцинство. Уште од 1945 година во Мала Преспа има настава на мајчин маке-
донски јазик во основното образование до петто одделение, за кое образование 
се издадени учебници од страна на државата. 

Сите наставници - ентузијасти кои го ширеле, го обновувале, го чувале и го 
пренесувале македонскиот јазик, културата и традициите, особено на младите 
генерации во Албанија одиграле важна, ако не и најзначајна улога во афирми-
рањето не само на македонскиот литературен јазик, туку и на македонскиот на-
род на своите корени и на Република Македонија во целина. Тоа го потврдуваат 
учениците кои почнаа да учат во деветте села од Преспа и кои нема да ги забора-
ват учителите Пере, Никола, Ѓорѓи и други, учителот Борис Малески, Кристо Тане, 
Гуре Дума, како и генерациите кои со грижа, како Никола Беровски, се подготвија 
и ја продолжија наставата на македонски мајчин јазик. 

Сето тоа се одвивало до периодот на Информбирото, кога сите учители по 
македонски јазик во Албанија биле отпуштени и вратени назад. Единствено, 
учителот Никола Беровски останал во Албанија. Тој до својата смрт работел на 
ширењето на македонскиот јазик; напишал бројни учебници, граматика и други 
школски книги за Македончињата во Албанија, посветувајќи го својот работен 
век на неговиот мајчин јазик, кој се учел од прво до четврто одделение, а ната-
мошното школување било на албански јазик.

Затоа, со право се вели дека сите тие наставници по македонски јазик во Ал-
банија, а во исто време и во Пиринска Македонија се значаен дел на мозаикот и 
темелот на литературниот македонски јазик, кој со својата кодификација станал 
еден од трите официјални јазици на тогашна НР Југославија уште од 1945 година.

Меѓутоа, во суштина, Македонците во комунистичка Албанија не ги уживале 
ниту елементарните национални права. Тие биле изложени на интензивна дена-
ционализација, изолација и албанизација. Единствено во регионот на Мала Прес-
па, во селото Пустец, во првите одделенија на основното училиште наставата се 
изведувала на македонски мајчин јазик. Но, во повисоките одделенија, како и во 
средните и високите школи, македонскиот јазик, воопшто, не бил застапен, за 
разлика од застапеноста на албанскиот јазик во сите образовни институции во 
Република Македонија.

Исто така, треба да се потенцира дека поради својата надворешна и внатреш-
на политика, Албанија во комунистичкиот режим не му дозволувала на македон-
ското малцинство да комуницира со матичниот народ во Република Македонија. 
Затоа, со право се вели дека Македонците во Албанија биле разделени, но засе-
когаш останаа неодродени.

Цели 32 години Македонците во Мала Преспа и пошироко во Албанија нема-
ле контакти со своите собраќа од слободниот дел на Македонија. Се смета дека 
Благој Попов, како претседател на Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, бил првиот државник кој официјално ја посетил Албанија во октомври 
1980 година. Тоа била прва средба на висок претставник на тогашна Југославија 
со Македонците во Пустец и околните населби, кои по толку долг период на за-
твореност се сретнале со Македонец од слободна  Македонија.

Инаку, македонското население во Мапа Преспа со децении очајнички се бо-
рело да преживее како земјоделци и сточари. Како лавови се грижеле за своите 
семејства да опстојат како Македонци и покрај тоа што нивните имиња биле по-
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албанчени. Тие се бореле да ги негуваат вредностите на националната самобит-
ност на македонскиот народ. Накусо, останаа Македонци на својата земја и ог-
ниште, со свој мајчин македонски јазик, македонска култура, традиција, историја, 
македонски нишани...

Еден од гардот на македонскиот јазик, на македонската нација и на сé она што 
е македонско во Албанија беше познатиот и истакнат учител и учебникар за маке-
донското национално малциство во Република Албанија Никола Беровски. Затоа, 
во декември 2013 година, во рамките на одбележувањето на 90-годишнината 
од неговото раѓање, во градскатата библотека „Тими Митко“ во Корча, се одржа 
промоција на неговото препечатенo издание на македонско-албанскиот речник. 
Оваа значајна културна манифестација во чест на Никола Беровски ја организира 
Македонскиот културен центар „Сонце“, а со поддршка на Општина Корча.

На промоцијата учествуваа Македонци од Корча, претставници на Македон-
ската алијанса за европска интеграција од Корча, Билишта, Поградец и Мала 
Преспа, претставници од македонското друштво „Прегор“ од Поградец, македон-
ското друштво МЕД од Врбник, претставници од корчанската митрополија и од 
разни институции од Корча, како и писатели од Корча и Охрид.

Речникот пред многубројната публика го претставија Васил Стерјоски, акти-
вист за малцински права на Македонците во Албанија, Фото Никола, извршен 
уредник на новото издание, Илинден Спасе, син на познатиот албански писател 
од македонско потекло Стерјо Спасе, а свои поздравни излагање имаа и Едмонд 
Темелко, претседател на Македонска алијанса за европска интеграција во Ал-
банија и градоначалник на Општина Пустец, како и Спасе Мазенковски, писател 
од Мала Преспа. Ученичките Кристина Терпо и Павлина Дине од гимназијата од 
Пустец, пак, рецитираа две необјавени стихотворби од Никола Беровски за Мала 
Преспа. 

Во своето излагање на промоцијата Фоте Никола, извршен уредник на новото 
издание, истакна дека македонско-албанскиот речник на Беровски со повеќе од 
10 илјади зборови вечно ќе трае и ќе се користи долго време.  Новото издание 
на речникот излезе по 30 години од првото издание кое било објавено во тешки 
услови од времето на минатиот режим и дека речникот ќе трае долго време, не 
само во рацете на македонското малцинство, но и на сите граѓани во Република 
Албанија и Македонија.

Во своето излагање Илинден Спасе, синот на Стерјо Спасе, рече дека Никола 
Беровски, Борис Малевски и другите учители ги положија темелите на настава-
та на мајчин јазик во Мала Преспа, преку конкретната настава, борбата против 
неграмотноста, обезбедувањето на учебници на мајчин јазик. Овде треба да се 
истакне и придонесот на познатиот писател, Стерјо Спасе, Македонец од Мала 
Преспа, кој беше редактор на сите учебници составени или преведени од Никола 
Беровски. 

Едмонд Темелко, градоначалникот на Општина Пустец, пак, најави дека на пр-
вата седница на Советот на Општина Пустец, Никола Беровски постхумно ќе биде 
прогласен за почесен граѓанин на Општината.

Речникот е испечатен во 500 примероци, кои ќе се подарат на Македонците во 
Албанија и е поддржан од Министерството за надворешни работи на Република 
Македонија. 
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ПРОФ. Д-Р ПЕТРЕ ГЕОРГИЕВСКИ 
ПОЗНАТ СОЦИОЛОГ И ПРОФЕСОР

Кога се пишува за Преспа, неодминливо е името и делото на професор д-р 
Петре Т. Георгиевски. Тој е еден од претставниците на највозрасната, повоена ге-
нерација југословенски социолози и еден од создавачите на македонската ака-
демска социологија. Петре Георгиевски не само што е познат социолог, редовен 
професор на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, туку тој е вљубе-
ник во Преспа, каде редовно се навраќа и поминува убави мигови.

Во биографските податоци на Петре Т. Георгиевски се вели дека тој е роден на 
1 јуни 1940 година во  Долно Дупени, во Долна Преспа. Основно училиште завр-
шил во родното место, а осумгодишно училиште во „Димитар Влахов“ во Љубој-
но; средно училиште, Учителска школа во Битола во 1959 година, а дипломирал 
на Филозофскиот факултет во Белград на Одделението за социологија во 1965 
година. Постдипломски студии завршил  во 1971 година на Институтот за социо-
лошки и политичко-правни истражувања во Скопје, а докторската теза ја одбра-
нил во 1981 година на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил 
и Методиј“ во Скопје.

Неговото родно место Долно Дупени се наоѓа во Долна Преспа на крајот од 
југозападниот дел на Република Македонија, сместено во источниот брег на 
Преспанското Езеро, на надморска височина од околу 900 метри. Од Ресен е од-
далечено 34 километри. Во него работи основно училиште до четврто одделение, 
а денес има 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 Маке-
донија, бројот на жителите е многу намален. Меѓутоа, бројот на населението се 
зголемува со изградбата на голем број викендици.

Селото Долно Дупени е познато 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“, која била обновена во 1864 година, „Свети Врача“ 
(посветена на свети Кузман и Дамјан), „Свети Никола“, „Света Петка“, „Света Јана“, 
„Свети Димитрија“, како и манастирoт „Света Богородица“, средновековен духо-
вен центар, обновен во 1906 година, потоа црквата „Свети Илија“ која се прет-
поставува дека е од времето на цар Самуил и вакавчето „Света Филипија“.

Професор д-р Петре Т. Георгиевски е еден од тројцата основачи на Катедрата 
за социологија на Филозофскиот факултет во Скопје во 1973 година, која во 1975 
година прераснува во Наставно-научна студиска група за социологија и со запи-
шување на првата генерација на студенти. Тој и професор Владислав Квашни-
евич од Институтот за социологија на Филозофскиот факултет при Јагелонскиот 
универзитет во Краков беа иницијатори за соработка меѓу социолозите од двата 
факултета во Скопје и Краков, која започна во 1979 година и трае до денес, до-
бивајќи институционална форма. Петре Георгиевски бил раководител на Настав-
но-научната студиска група за социологија, подоцна преименувана во Институт 
за социологија во повеќе мандати. Тој бил продекан (1983-1985), потоа и декан 
(1985-1986) на Филозофскиот факултет во Скопје.
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Инаку, професор Георгиевски е познат и почитуван меѓу студентите. Неговата 
кариера започнала во 1967 година кога бил избран за асистент истражувач во 
Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, каде останал сè до 
1971 година; од 1972 до 1981 година тој е со звање виш предавач по социологија, 
социологија на образование и методологија на социолошките истражувања на 
Филозофскиот факултет Скопје; од 1982 до 1986 година е вонреден професор 
по социологија, социологија на образование и на социолошките истражувања; 
најдолг период од 18 години, од 1987 до 2005 година бил редовен професор по 
социологија, социологија на образованието и методологија на социолошките ис-
тражувања на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје; од 2006 до 2010 
година, по пензионирањето (1.10.2005) изведувал настава на постдипломски 
студии по методологија на социолошки истражувања, односно методологија на 
општествени истражувања на Филозофскиот факултет во Скопје и на приватниот 
Универзитет ФОН.

Професор д-р Петре Т. Георгиевски својот тематски истражувачки и педагош-
ки интерес во социолошките дисциплини го реализирал со учество и сопствено 
раководење во реализација на повеќе истражувачки проекти, потоа,  во статии 
објавени во домашни и странски списанија, преку учество на меѓународни научни 
конференции одржани во земјава и странство и преку одржување на предавања 
на постдипломски студии, исто така, во земјава и странство.

Бидејќи професорот Георгиевски потекнува од печалбарски крај, неодминли-
во е и иселеништвото да биде негова преокупација. Затоа, меѓу неговите научни 
трудови, секако, од посебен интерес е научното истражување за проблемите на 
втората и третата генерација иселеници. Така, меѓу другото, тој вели дека иселе-
ништвото од Македонија (од сите три нејзини делови - вардарскиот, егејскиот и 
пиринскиот) има долга историја и традиција која може да се следи од втората по-
ловина на XIX век, па сé до сегашните денови, притоа, изразувајќи се во различни 
форми: печалбарство, надворешни миграции, привремена работа во странство 
и сл. Колку се широки и јаки печалбарските традиции во Република Македонија 
покажуваат и податоците за бројот на иселени и на привремена работа од пора-
нешна Југославија во однос на вкупното население во републиките. Македонија е 
во водечките, веднаш зад Хрватска.

Во широката проблематика на македонското иселеништво, професорот Ге-
оргиевски се осврнал на следните прашања: а) социјалната стратификација на 
родителите на првата и на  втората генерација на иселеници и нивното поимно 
дефинирање; б) проблемите во процесот на социјализација на втората и третата 
генерација иселеници; в) јазикот на комуникацијата, училишната клима и успехот 
во образованието на втората и третата генерација и г) амбивалентноста на иден-
титетот на втората и третата генерација иселеници.

Сето тоа е во функција појасно да се согледаат социјалните проблеми на вто-
рата и третата генерација на иселениците, бидејќи е неопходно да се погледа 
социјалната стратификација на иселениците од првата генерација, односно со-
цијалната стратификација на родителите од втората генерација.

Според пишувањето на д-р Георгиевски, Македонската црква одиграла и сè 
уште игра незаменлива улога во зачувувањето на етничкиот идентитет на исе-
лениците и таа се јавува како брана на асимилаторската тенденција  со која се 
опфатени втората и третата генерација на иселеници. 
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Во текот на научната работа д-р Георгиевски е автор на голем број публикации 
и научни и стручни трудови. Негови книги се: Социјалното потекло и животната 
ориентација на средношколската младина, Скопје: Институт за социолошки и по-
литичко-правни истражувања (1972); Социологија (коавтор) (1998); Социологија 
на образование (1999); Социолошки речник (коавтор) (2007) и Социологијата како 
критика на општествената, образовната и културната промена (2012). 

Објавил повеќе од 180 научни и стручни трудови (статии) во домашни и странски 
списанија како и во зборници од домашни и меѓународни научни конференции.

Петре Георгиевски бил член на редакции на неколку списанија: „Социологија“ 
(Белград),  списание на Југословенското здружение за социологија, „Социјална 
политика“ (Скопје), главен и одговорен уредник на списанието „Погледи“ (Скопје),  
„Facta universitatis“ (Niš). Во претходниот и овој мандат е член на редакцијата на 
списанието „Sociologija“ (Beograd). Бил член и претседател на организациски од-
бори на неколку домашни и меѓународни научни конференции. Тој бил рецензент 
на книги и повеќе зборници на прилози од меѓународни научни конференции, 
одржани во Македонија и странство.

Од 1996 до 2005 година од Министерството за образование и наука бил име-
нуван за експерт за вреднување на истражувачки проекти што ги финансирало 
ова Министерство. Во 2005 година и министерот за наука и еколошка заштита на 
Србија и Црна Гора го именувал за експерт за вреднување на одредени проекти 
што ги финансирало ова Министерство. Членувал во Југословенското здружение 
за социологија, бил и е член на Здружението на социолозите на Македонија и во 
два мандата бил негов претседател.

Професор д-р Петре Т. Георгиевски ги има добиено следните општествени и 
академски признанија: Орден заслуги за народ со сребрена sвезда, доделен од 
претседателот на СФРЈ, по повод 30 години од формирањето на Универзитетот 
„Свети Кирил и Методиј“ во Скопје (1979); Пофалница за посебен придонес во 
развојот на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при 
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, по повод 25 години од осно-
вањето на овој Институт (1996); Плакета за придонес во афирмацијата на Уни-
верзитетот „Свети Кирил и Методиј“  и членките во неговиот состав во земјата и 
странство за долготрајна работа и посебни резултати во образованието, наука-
та и апликативната дејност. Плакетата е доделена по повод одбележувањето на 
50-годишниот јубилеј од основањето на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ 
во Скопје (1999); Благодарница за придонес на научните постигнувања  „Власин-
ских сусрета“, доделена од Југословенското здружение за социологија на селото 
и земјоделството и од Заводот за социологија на развојот на селото во Белград, 
Република Србија ( 2003).

Посебно е значајно што професор д-р Петре Т. Георгиевски е добитник на ме-
дал (одликување) „Заслужен за Јагелонскиот универзитет“, доделен од Сенатот 
на овој Универзитет во Краков, Полска, а по повод 30 години на успешна соработ-
ка меѓу социолозите од двата унивезитета (2008).

За крај, Петре Георгиевски е еден од најголемите другари од детството до де-
нес на авторот на овие редови Славе Катин. Затоа, слободно можам да кажам дека 
тој е голем научник, почитуван професор, значаен публицист, познат во земјата 
и во светот со своите научни трудови, за што има добиено бројни општествени 
и академски признанија. Во исто време, тој е семеен човек, патриот, почитувач 
на вредностите и постигнувањата на нашата татковина – Република Македонија, 
скромен човек по природа и голем другар и пријател.
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Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ 
РЕКТОР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

Еден од видните Преспанци е, секако професор д-р Никола Јанкуловски, рек-
тор на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Неговата кариера за-
почнала  на Клиниката за дигестивна хирургија при ООЗТ - Клиники за хируршки 
болести при Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје каде, до де-
нес, успешно ја остварува здравствената дејност како врвен абдоминален хирург.

Во биографските податоци на професор д-р Никола Јанкуловски се вели де-
каМедицинскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје 
го започнал во академската 1976/77 година а го завршил со просечна средна 
оценка 9,33. Во 1990 година, пак, успешно го положил специјалистичкиот испит 
по Општа хирургија, супспецијалист по Абдоминална хирургија. 

Еден од значајните датуми за Никола Јанкуловски е, секако, декември 2002 
година, кога тој ја одбрани докторската дисертација со наслов „Процена на иму-
нокомпетенцијата кај билијарната опструкција и улогата на билијарната дренажа 
врз прогнозата на болеста“. 

Инаку, професор д-р Никола Јанкуловски е роден на 4 март 1958 година во 
Ресен, во градот на јаболкото и градот на  Kерамичката колонија, која претставува 
дом за многу светски познати грнчари. Таму живеел со неговите родители Гоче 
Јанкуловски и Јорданка Доковска кон кои Никола  се однесувал со љубов и почит.

Никола често вели дека тој потекнува од цела Преспа. Имено, неговата мајка е 
од Ресен, а татко му е од Љубојно и затоа авторот на овој текст ќе си земе за право 
да го нарече дека тој е љубански ресенец кој живее и работи во Скопје.

Тој е од печалбарско семејство. Неговиот дедо по татко, Стојан Јанкуловски 
потекнувал од едно поголемо и поимотно семејство во Љубојно, чии корени по 
прапрадедото Јанкула се протегаат дури до Москополе. 

Неговиот дедо Стојан, заедно со една поголема група од Преспа и од егејскиот 
дел од Македонија заминал на печалба во Америка уште по Илинденското воста-
ние. Како младо момче бил мошне убав и привлечен и се заљубил во Американка-
та Марија  Алберт Хилберт, по потекло од Полска, веројатно, од еврејска семејна 
лоза. Тој во 1919 година ја донел Марија – Американката во Љубојно, која сé до 
својата смрт останала верна на семејството Јанкуловци да живее во Љубојно.

Инаку, Никола Јанкуловски се вели дека основно и средно образование завр-
шил во Скопје. Студирал на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Свети 
Кирил и Методиј“. Како студент повеќе години бил активен член на Научниот клуб 
„Академик професор д-р Димитар Арсов“ при Медицинскиот факултет во Скопје 
и учествувал на стручни состаноци и конгреси  каде презентирал повеќе трудови.

По завршувањето на Медицинскиот факултет и задолжителниот докторски 
стаж на 1.мај 1984 година, тој добил стипендија од Министерството за наука да 
работи на Клиниките за хируршки болести,  а од 1.мај1985 година, се вработил на 
Клиниката за дигестивна хирургија при ООЗТ - Клиники за хируршки болести при 
Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје каде, до денес, успешно 
ја остварува здравствената дејност.

Наставно-научната дејност професор Јанкуловски ја започнал во 1988 година, 
како помлад асистент. Специјалистичкиот испит по Општа хирургија го положил 
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во 1990 година, а во 1991 година бил избран за асистент по предметот Хирургија. 
Од изборот за помлад асистент активно учествувал во изведувањето на прак-
тичната настава по Општа и воена хирургија. Кон вежбите пристапувал со голем 
ентузијазам и им го пренесувал потребното знаење на студентите настојувајќи 
посебно да го истакне значењето на практичната настава и трудејќи се таа да 
биде на високо ниво, со педагошки однос и соодветен пристап кон лекувањето 
на болните пациенти. Во април 2004 година, бил избран за доцент по предметот  
Хирургија на Медицинскиот факултет во Скопје. На 28 мај 2009 година е избран 
за вонреден професор, а на 26 декември 2013 година, Универзитетскиот сенат 
на својата 15 седница го избра за редовен професор по предметот  Хирургија на 
Медицинскиот факултет во Скопје. 

По изборот за доцент Никола Јанкуловски предава определени поглавја од 
Воената, Општата и Дигестивната хирургија. Постојано се труди да ги прене-
се најновите сознанија  од своето искуство и  од литературата и нивната можна 
примена во наши услови. Јанкуловски активно учествува во теоретската и прак-
тичната едукација на специјализантите по хирургија и сродните гранки. Од мај 
2003 година е член на Друштвото на колопроктолози на Југославија, од февруа-
ри 2006 година, е  член на Американското здружение на абдоминални хирурзи, а 
од ноември 2008 година е член на Европското здружение на дигестивни хирурзи.

Од стручните остварувања треба да се одбележи следното: Во текот на сеп-
тември 1996 година, имал стручен престој  во Клиничкиот центар на Србија на 
Институтот за болести на дигестивниот систем во Белград, кај професор д-р Р. 
Чоловиќ; во текот на март 1999 година остварил стручен  престој  во Хирурш-
ката болница Klinik in Park  во Цирих; од 1999 до 2002 година, бил хонорарен 
наставник по предметот Хирургија во Државното средно медицинско училиште 
„Д-р Панче Караѓозов“ Скопје; во август  2000 година оди на студиски престој на 
Клиниката Johann Wolfgang Goethe во Универзитетскиот медицински центар во 
Франкфурт кај реномираниот професор Мет Енцке; во 2001 година Никола Јан-
куловски остварува студиски престој во болницата L’ hôpital Henri Mondor во Па-
риз, а во јуни 2002 година во  St. Marks Hospital и Hammer Smith (Imperial College) 
кај проф. Nagy Habib, во Лондон; во текот на март 2004 година бил на стручно 
усовршување за еднодневна хирургија во Универзитетската болница Umberto I, 
кај проф. V. Pezzangora; во јуни 2004 година остварува научен престој кај проф. F. 
Herbst на АКН клиниката во Виена, а во мај 2008 година во Клиничкиот центар во 
Љубљана. И од септември 2007 до 1 април 2009 година е избран на функцијата 
директор на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија. 

Д-р Јанкуловски има објавено бројни научни и стручни трудови и други изда-
нија во домашни и во меѓународни списанија, автор е на прирачници од областа 
на медицината и учествувал во реализацијата на научноистражувачки проекти. 
Имено, тој има објавено повеќе од 130 научни и стручни трудови и други изданија 
во земјата и странство; автор е на 2 прирачника од областа на медицината; рако-
водител/учесник е во 5 научноистражувачки проекти.

Професор д-р Јанкуловски, меѓу другото, е член на Американското здружение 
на абдоминални хирурзи (ASAS), член на Европското здружение на дигестивни 
хирурзи. Тој бил член на Стручната комисија при Лекарската комора на Маке-
донија, на Комисијата за меѓународна соработка на Медицинскиот факултет  во 
Скопје. Тој, исто така, членува во Комисијата за наука на УКИМ (2007-2009); во 
Одборот за судско-медицински вештачења на Медицинскиот факултет при УКИМ 
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(2009 година до денес); член е на Кадровски одбор на Медицинскиот факултет 
при УКИМ во Скопје (од 2009 до 2016 година); во Управниот одбор на УКИМ Кон-
гресен центар - Охрид (од 2011 –до 2016); во Управниот одбор на Комората на 
вештаци на Македонија (од 2013 година до денес); во Комисијата за доделување 
на признанието „Најдобар млад научник“ (2013-2015); во Одборот за доделување 
на наградата „Свети Кирил и Методиј“ за 2014, 2015 и 2016 година; во Управниот 
одбор на З.У. Студентска поликлиника на УКИМ во Скопје (2015-2016). 

За неговите постигнувања, професор д-р Никола Јанкуловски е добитник на 
значајни награди и признанија, меѓу кои и на државната награда „Свети Климент 
Охридски“ во 2013 година, за особен придонес во здравството и е добитник на 
највисоката награда на Македонското лекарско друштво - повелбата „Д-р Три-
фун Пановски“ во 2015 година за исклучителни резултати во унапредувањето 
на медицинската наука, практика и развојот на здравствената заштита. Потоа, 
во 2015 година, професор д-р Никола Јанкуловски стана лауреат на највисокото 
признание, државната награда за животно дело  „11 Октомври“.

Од 1 април 2009 година е назначен за в.д. декан на Медицинскиот факултет 
од страна на ректорот на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ (УКИМ), а од 22 
септември е единствен утврден кандидат од страна на Наставно-научниот совет 
за декан на Медицинскиот факултет во Скопје.

На 29септември 2009 година Универзитетскиот сенат ја потврди Одлуката на 
ректорот на УКИМ за избор за декан на Медицинскиот факултет за мандатни-
от период 2009-2013 година. Потоа, во 2013 година, Универзитетскиот сенат на 
својата 9. седница одржана на 30 април, ја верификува Одлуката на ректорот на 
УКИМ за повторен избор за декан на Медицинскиот факултет за мандатниот пе-
риод од 4 години, сметано во периодот од 2013 до 2017 година. 

Универзитетскиот сенат на својата конститутивна седница одржана на 27 јуни 
2016 година донесе Одлука за избор на професор д-р Никола Јанкуловски за рек-
тор на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје во мандатниот период 
2016-2020 година. Притоа, на 14 септември 2016 година, во аулата на Универзи-
тетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје се одржа инаугурацијата, односно све-
ченото стапување на должност на новоизбраниот ректор, професор д-р Никола 
Јанкуловски, во согласност со членот 132 од Статутот на Универзитетот „Свети 
Кирил и Методиј“ во Скопје. 

По преземањето на функцијата ректор на УКИМ, професор д-р Никола Јан-
куловски за медиумите, меѓу другото го изјави следното: „Немам лесна и еднос-
тавна задача. Напротив, имам голема обврска да го продолжам патот на моите 
претходници во одржувањето на автономијата и јакнењето на Универзитетот. Тој 
пат ќе биде вистински и без препреки само ако го одиме заедно и да продолжиме 
да го надградуваме и унапредуваме Универзитетот како автономен современ 
универзитет“.  

Ректорот професор д-р Никола Јанкуловски е избран за директор на Одборот 
на Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“. 
Заедно со членовите: проректорот професор д-р Гордана Јосифова-Неделко-
вска, м-р Марија Маневска и м-р Иван Џо Петрески, како и постојаните членови 
Томе Буклевски и Славе Николовски-Катин, кој е потпретседател на Фондацијата, 
ќе раководат со судбината и иднината на оваа најголема фондација од дијаспора-
та што ја формираше доблесниот Македонец Атанас Близнаков од село Д΄мбени, 
Костурско кој со сопругата Славка живееше во Гери, Индијана.
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МЕТО ЈОВАНОВСКИ 
РАСКАЖУВАЧ И РОМАНСИЕР

Мето Јовановски, скопскиот братичанец, беше познат македонски раскажувач 
и романсиер, кој зад себе остави 30 книжевни дела, беше и прв претседател на 
Хелсиншкиот комитет за човекови права како и претседател на Македонскиот 
ПЕН-центар. Тој припаѓаше на повоената генерација македонски писатели кои 
меѓу првите пишуваа на македонски јазик, а тој самиот и го негуваше, го афир-
мираше македонскиот јазик, но и будно следеше и укажуваше како тој се користи. 
Исто така, тој преведуваше и дела од англиски и руски јазик на македонски јазик.

Мето Јовановски е роден на 18 октомври 1928 година во селото Брајчино, До-
лна Преспа. Основно училиште започнал да учи во родното село а завршил  во 
осумгодишното училиште во Љубојно, за потоа да продолжи Учителска школа во 
Скопје. Целиот живот го помина во Скопје, за на крајот пак да се врати во родното 
Брајчино, каде му е вечното почивалиште.

Со Брајчино беше поврзан целиот свој живот. Таму го реновира домот што го 
наследи од родителите, таму пишуваше, се радуваше и во исто време тагуваше. 
А, селото Брајчино стана најпознато поради неговото име и дело. Тоа е село кое 
преку Љубојно или Наколец или Долно Дупени, е поврзано со Големото Преспан-
ско Езеро.

Селото е сместено на источниот дел од Големото Преспанско Езеро,  во една 
од подлабоките западни пазуви на планината Баба, во делот на живописната 
Брајчинска (Стара) Река. Се протега на обата брега на реката,  а се наоѓа на над-
морска височина од околу 1000 метри.

Преданијата говорат дека селото некогаш било преместено. Како негова прет-
ходна местоположба се спомнува месноста Рамни Пат, во близина на Станишар-
ско Мосте (источно од денешната местоположба на селото). Како причина за ова 
се наведуваат поројните дождови и честите штети предизвикани од нив. Брајчино 
пред неколку стотина години не било село, туку заселок со пет-шест куќи, кои 
претрпеле големи штети при некои исклучително силни поројни дождови, поради 
што жителите го напуштиле и се раселиле во други краишта. Но, поради свои-
те природни убавини, селото повторно било населено со луѓе од разни краишта. 
Бројот на жителите постојано се зголемувал, со што по извесно време се создала 
права преспанска населба.

Мето Јовановски беше долгогодишен член и, неколку години, претседател на 
Македонскиот ПЕН-центар. Тој има голем придонес во афирмацијата на Маке-
донскиот ПЕН-центар, а со тоа и афирмацијата на македонската книжевност и 
култура. Инаку, принципите на Меѓународниот ПЕН-центар - слободата на изра-
зувањето, правата на колективите и особено на поединците, мирот и заштитата на 
писателите во затвор, беа принципите кои тој ги прими како принципи за кои се 
бореше, како во рамките на ПЕН-центарот, така и како основач и претседател на 
македонскиот Хелсиншки комитет.

Беше член на Македонскиот ПЕН-центар уште од неговите почетоци во 1962 
година, а како претседател учествуваше на редица негови конференции и кон-
греси. Мето Јовановски беше истакнат раскажувач, романсиер, патописец, сцена-
рист, преведувач, уредник на списанија, уредник во издавачки куќи, уредник на 
филмската редакција во Македонската телевизија.
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Во книгите на Мето, на некој начин може да се види сликата на течението, на 
еволуцијата на македонската литература во период од шеесет години по војната. 
Првата книга „Јадреш“, ја објавил во 1956 година. Мето имаше широко љубопитен 
дух. Беше голем читател и, освен тоа, голем преведувач.

Неговите преведени книги прават една мала библиотека и тоа секогаш на ва-
жни дела – од „Тао те Кинг“, потоа „Тибетанската книга на мртвите“, понатаму „Ра-
мајана“ и „Махабхарата“, до, на пример, „Нациите и национализмот“ на Хобзбаум. 
Беше многу љубопитен и слободољубив, тој се ангажираше и во Хелсиншкиот ко-
митет и во Македонскиот ПЕН-центар, чија повелба лежи токму на принципите 
на слободата на изразувањето, на заштитата на писателите во затвор, на јазикот 
и на мислата. 

Низ родното место и местото на почивалиштето на писателот Мето Јованов-
ски, непосредно до неговата интересна со камен изградена куќа, кај Полената, 
тече бистрата и бујна Брајчинска Река, која го дели селото на Горно Маало од 
нејзината лева страна и Долно Маало на нејзиниот десен брег. Атарот на Брајчино 
изобилува со извори и брзи бистри водотеци (леви и десни притоки на Брајчинска 
Река или Стара Река, како што ја нарекуваат староседелците) на која некогаш во 
селото работеле 12 воденици, 4 валалници, една пилана и единствената хидро-
централа во Преспа која била изградена во повоениот период и ги снабдувала че-
тирите села Брајчино, Љубојно, Наколец и Долно Дупени со електрична енергија. 

Брајчино е село од збиен тип, со стари и нови куќи, сите на кат, градени од 
камен, а поновите од блок-тула, покриени со ќерамиди. Околу куќите постојат 
дворни места во кои се изградени стопанските и други објекти (плевни, штали, 
тремови, гумна, гаражи, магацини, фурни и др.), а во некои постојат зеленчукови 
и овошни градини. Поголем број од постарите куќи се обновени, каков што е слу-
чајот со куќата на Мето Јовановски, а се изградени и нови.

Според групираноста на куќите и семејствата, селото се дели на четири пого-
леми маала: Горна Маала (го зафаќа источниот), Долна Маала (северозападниот), 
Чороловска Маала (западниот) и Камејнче Маала (јужниот дел на селото). Маа-
лата меѓусебно ги поврзуваат два бетонски моста на Брајчинска Река и повеќе 
стрмни, тесни, но асфалтирани улици. Покрај Брајчинска Река, како нејзина лева 
притока низ селото тече и реката Брезница. Горенаведените податоци го прават 
селото Брајчино да стане привлечно туристичко место. Планинските падини око-
лу Брајчино изобилуваат со густа букова и дабова шума, а од самото село почну-
вајќи од ширината на игралиштето пред Горното Маало водат неколку обележа-
ни планинарски патеки, кои низ густата букова, дабова и ореова шума богата со 
извори,  и натаму кон врвот Пелистер (3 часа) и Големото Езеро од Пелистерски 
Очи (6 часа), планинарските домови Неолица и Копанки и селото Нижеполе во 
Битолско, кои се обележани со патоказни табли и планинарско обележување.

Голем број од делата на Јовановски беа инспирирани од условите, судби-
ните, изворите, приликите и неприликите во неговото Брајчино. А, тоа  е старо 
христијанско село во кое отсекогаш живееле православни Македонци. Негови-
те соселани својата егзистенција секогаш ја обезбедувале преку земјоделството, 
сточарството и печалбарство. Но, денес и тие малку што останале во селото,   се 
занимаваат со овоштарство и селски туризам, а во 2002 и 2004 година на Брај-
чинска Река беа изградени 2 рибника, во кои се одгледува пастрмка. 
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Често се вели дека Брајчино е едно од перспективните селски населби во која 
за развој на туризмот се користат планината, близината на Преспанското Езеро, 
самото село со својата занимлива архитектура и црковни храмови. Тоа живее од 
развојот на селскиот туризам. 

Но, се чини Брајчино е најпознато по семејството Јовановски,  по името и дело-
то на Мето Јовановски неговите деца Билјана, Борјан и Светлана, како и неговиот 
брат Кире кој  живееше во Битола и беше добар другар од заедничките студии и 
војнички дружења со авторот на овие редови Славе Катин. 

Мето Јовановски работеше како новинар во весникот „Нова Македонија“, а 
потоа како уредник во Филмската редакција при МРТ. Беше претседател на Ма-
кедонскиот ПЕН-центар. Беше и прв претседател на Хелсиншкиот комитет за чо-
векови права, а беше и  негов почесен претседател. На 9 ноември 2006 година 
заедно со Слаѓана Тасева ја основаа невладината организација за борба против 
корупцијата, Транспарентност - нулта корупција.

Творештвото на Мето Јовановски брои повеќе од 30 книжевни дела. Објаву-
ваше збирки песни, раскази, романи, песни за деца, а од нив, особено расказите, 
се објавувани на повеќе светски јазици. Тој е автор на делата: „Љуман Арамијата“ 
(книга за деца, 1954); „Јадреш“ (раскази, 1956); „Хајка на пеперутки“ (роман, 1957); 
„Мени на мојата месечина“ (раскази, 1959); „Кој е кој, што е што“ (лексикон, 1963); 
„Слана во цутот на бадемите“ (роман, 1965); „Земја и тегоба“ (роман, 1968); „Сведо-
ци“ (роман, 1970); „Првите човекови умирања“ (раскази, 1971); „Мал литературен 
лексикон“ (1971); „Будалетинки“ (роман, 1973); „Патот до осамата“ (раскази, 1978); 
„Една друга Америка“ (антологија, 1978); „Орловата долина“ (роман, 1979); „Војво-
да над војводите“ (книга за деца, 1980); „Клучевите на Манхатан“ (патопис,1983); 
„Крлежи“ (роман, 1984); „Крстопат кон спокојот“ (раскази, 1987); „Балканска кни-
га на умрените или Ослободување преку зборување“ (роман, 1992); „Љубовта на 
Грифонот“ (раскази, 2005); „Погубата на претседателот“ (роман, 2007); „Писма до 
саканата или Есеј за љубовта“ (роман, 2009); „Човекот во сина облека“ (раскази, 
2011).

Во кариерата долга шест децении објавувал различна литература, а од неа, 
особено расказите се објавувани на повеќе светски јазици. Јовановски преведу-
ваше од англиски и руски јазик, а неговите најпознати дела се преведувани на 
повеќе светски јазици. 

Мето Јовановски кој беше еден од значајните македонски писатели почина на 
23 декември 2016 година. По повод неговата смрт, неговите колеги од ПЕН-цен-
тарот, пријатели и роднини му оддадоа признание на Мето за неговиот придонес 
и афирмацијата на македонската книжевност и култура.

По тој повод во Гем Клубот во Скопје, со присуството на голем број колеги, со-
работници, пријатели се одржа комеморација за писателот Мето Јовановски кој 
по кратко боледување почина во Скопје на 88-годишна возраст.

Исто така и Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија 
одржа комеморативна седница во чест на починатиот писател кој беше првиот 
претседател на Комитетот.

Погребот по негова желба се изврши во Метовото родно село Брајчино, каде е 
неговиот вечен дом, на 24 декември 2016 година.
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КИРЕ ЈОНОВСКИ 

НОВИНАР И АФИРМАТОР НА ПРЕСПА

Често се вели дека Претор е раскрсница меѓу Горна и Долна Преспа и покрај 
тоа што не се памети кога населението ја има именувано котлината на Горна, До-
лна и Мала Преспа. Меѓутоа, запишано е дека Горна Преспа го зазема северниот 
дел, Долна Преспа јужниот, а Мала Преспа југозападниот дел на   овој  регион.

Ова тврдење е засновано, бидејќи Горна и Долна Преспа ги одделува ридот 
Веќе кај Претор. Мала Преспа и Горна Преспа, пак,  копнено се одделени со Преч-
на Планина, додека делот на Долна Преспа со Малото Преспанско Езеро од Мала 
Преспа ги одделува планината Сува Гора.

Инаку, едно од значајните домашни туристички места во кои вратите секогаш 
се отворени за сите туристи, посетители и намерници е, преспанската туристичка 
населба Претор. Таа после Отешево е втора туристичка дестинација во убавата и 
питома Преспа.

Од Претор потекнува нашиот драг колега Киро Јоновски, новинар и публицист, 
пасиониран сликар, истражувач и хроничар на родниот крај и Преспа. Како голем 
вљубеник во својот роден крај - Преспа, има напишано две публикации и тој е 
Преспанчанецот кој и покрај многуте предизвици не се одвоил од своето родно 
огниште. Во оваа пригода ќе споменеме дека ги користевме релевантните пода-
тоци на Киро Јоновски изнесени во неговите публицистички трудови.

Инаку, Претор е археолошки локалитет во Преспа кој претставува населба од 
доцноантичко време. Локалитетот се наоѓа источно од селото, на просторот што 
се протега до атарот на селото Курбиново.

Јоновски е роден во 1924 година во убавиот Претор, каде и останал да живее 
цел живот. А, неговиот Претор е  познато меѓу туристичките места во Македонија 
со своето летувалиште, песочните плажи, зимскиот рекреативен центар, угости-
телските објекти и бројните викенд- куќи. Неколку стотици викенд-куќи се нани-
жани од местото каде постоеше некогашната Пумпа за вадење вода за наводну-
вање на Преспанското Поле сè до атарот на селото Сливница. Денес голем број 
од овие прекрасни куќи се постојани живеалишта.

Исто така, туристичката населба Претор, чие име потекнува од староримското 
име на селото Претор, е познато туристичко место, особено по убавите климатски 
услови за рекреација, по сламените чадори и слатката вода на Преспанското Езеро, 
потоа по игралиштата за одбојка, модерните ресторани и, конечно, по ниските цени.

 Кире Јоновски живееше во Претор, а службуваше во Ресен, Асамати, Оте-
шево од 1947 до неговото пензионирање во 1987 година. Тој црташе уметнички 
слики со мотиви од Преспа, а снимал и фотографии и филмски материјали како 
долгогодишен дописник на Македонската телевизија и на Телевизија Белград од 
Преспа, како и на многубројни весници и списанија.

Еден дел од неговото сликарско творештво беше уништено за време на земјо-
тресот во Скопје во 1963 година, кое беше изложено на Изложбата на сликари 
аматери. Тој, во исто време е добитник на првата награда на Изложбата на слики 
во Ресен, а втора награда на Југословенската изложба за дијапозитиви во Само-
бор кај Загреб. 
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Кире Јоновски беше еден од организаторите и учесниците на сите манифе-
стации што се одржуваа во Претор. Така, меѓу другото, за него посебно внимание 
привлекуваше традиционалната хумористична приредба „Преторска свадба“ во 
изведба на феријалците од Скопје и Битола. Сето тоа привлекуваше голем број 
туристи од Битола, Прилеп, Скопје, Ресен и други места од Република Македонија 
и пошироко и претставуваше своевиден културен настан за посетителите.

Кире фотографираше и ги излагаше своите дела во Детското одморалиште 
„Мите Богоевски“ во Претор кое работеше во рамките на организацијата за од-
мор и рекреација на деца и младинци „Младост“ од Скопје. Ова училиште во при-
рода во изминатите децении било собиралиште на илјадници деца и младинци 
кои доаѓале на летување, зимување, екскурзии, спортски подготовки и настава 
во природа.

Инаку, според пишувањето на Кире Јоновски, печалбарската традиција во не-
говиот крај е присутна од дамнина. Нивната фамилија Судџови, сегашна Јоновци, 
е една од најстарите што живее во Претор со векови. Според преданијата, нив-
ните прадедовци работеле во логистиката на царот Самуил. Како фамилија биле 
познати и по тоа што, уште за време на Отоманската Империја предците оделе во 
Цариград и биле познати бавчанџии. Неговиот дедо Димитрија зборувал девет ја-
зици, додека неговиот татко Јаким бил во Америка во почетокот на минатиот век. 
Од неговата фамилија имале многу роднини во Австралија, Америка и Канада. 

Не се памети кој прв почнал да оди во Америка од преторскиот крај. Но, спо-
ред Јоновски, се памети првата жена која отишла во Америка. Имено, на Претор-
ска Река, извесен Кузман од селото Сливница имал воденица, но морал да замине 
на печалба и со него ја понел и жена му. Таа во Америка им готвела јадење на 
работниците од Македонија што ја граделе пругата.

Исто така, остана во сеќавање раскажувањето на новинарот Кире Јоновски 
дека Преспа, како и цела Македонија, отсекогаш била опсесија на туѓинците, на 
освојувачите. Регионалниот пат од Ресен за граница на јужниот сосед, се спушта 
токму кај Претор и паралелно води покрај езерото. Во минатото, на широчинката 
како туристичка атракција беше изграден брод- ресторан. На оваа широчинка во 
1917 година застанал да го разгледа Преспанското Езеро бугарскиот цар Борис 
и неговиот брат кнезот Кирил, кои ги посетиле војниците на фронтот во Претор. 
Во 1924 година од истото место, пак, српскиот крал Александар Караѓорѓевиќ го 
разгледувал Езерото и уживал во неговите убавини. Осум години подоцна дошол 
и престолонаследникот Петар со неговата мајка Марија.  

Меѓутоа, посетата на претседателот Тито пролетта во 1957 година му останала 
длабоко во сеќавање. Во Претор требало свечено да се пушти во употреба но-
воизградената Пумпна станица за наводнување на Преспанското Поле. Сè било 
подготвено за дочекот на Тито. Имало дојдено многу народ. Киро како ученик во 
прво одделение од основното училиште „Глигор Прличев“ имал чест да му преда-
де китка цвеќе на претседателот. Но, пред да почне свеченоста дошол полковник 
од контраразузнувачката служба што бил во претходницата и не дал дозвола по-
ради безбедност на претседателот. Колоната застанала каде што е широчинката. 
Таму претседателот Тито прошетал до самото Езеро, го разгледал со двоглед и 
колоната се вратила за Ресен.

Инаку, во периодот од 1950 до 1955 година, Кирил-Кире Јоновски бил волон-
терски секретар на Сојузот на културно-просветните организации на Преспанска 
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Околија и активист на Културно-уметничкото друштво „Таше Милошевски“ од Ре-
сен. Тој бил основач на Кино-театарот во Ресен и две години негов управник.

Туризмот беше втората љубов на Кире Јоновски. Цели дваесеттина години бил 
на раководни места во туризмот, меѓу кои во организациите „Преспа турист“, „Ге-
нерал турист“, „Турист Преспа“, а две години бил претседател на Одборот за уре-
дување на островот Голем Град и за изградба на пристаништа со пловни објекти. 
Затоа со право се тврди дека Јоновски бил еден од иницијаторите за изградба на 
туристичката населба Претор.

Активностите во туризмот и во заштитата на животната средина, посебно на 
Преспанското Езеро и на островот Голем Град ги продолжил и по пензионирање-
то, учествувајќи со свои трудови на повеќе домашни и меѓународни симпозиуми.

Како туристички работник Кире Јоновски три децении, од 1967 до 1997 година  
членувал во раководството на Туристичкиот сојуз на Македонија и еден мандатен 
период во Собранието на Туристичкиот сојуз на поранешна Југославија. Притоа 
бил добитник на плакета од Туристичкиот сојуз на Југославија.

Карактеристично е да се одбележи тоа што Кире Јоновски цели десет години 
бил постојан дописник на ТВ-Скопје и ТВ-Белград. Исто така, бил соработник и на 
„Танјуг“, „Нова Македонија“, „Вечер“, „Народна задруга“, „Трудбеник“, „Комунист“, 
„Остен“, „Туристичке новине“ и други.

Истражувајќи го родниот крај, има објавено неколку фељтони за историјата на 
Преспа во весникот „Нова Македонија“. Автор е на на документарен ТВ-филм за 
островот Голем Град.

Како голем познавач и хроничар на родната Преспа тој ја подготви публика-
цијата „Преспа“ Оваа книга е значајно и трајно дело за Преспа. Таа е исполнета со 
бројни фотографии од неговиот фото-фонд, а е издание на „Генерал импекс“ од 
Скопје, 2000, 1-192.

Публикацијата „Преспа“ е посветена на Преспа и нејзиниот историски развој, 
на Преспанското Езеро, на островот Голем Град и во целина на културно-истори-
ското наследство на Преспа.

Инаку, во туристичката населба Претор плажата веќе неколку години е разу-
бавена и се одржува во пристојна состојба за капачите и оние кои се рекреираат. 
На плажата има и ресторани и кафулиња. Во функција се оставени неколку ра-
ботнички одморалишта и хотел. Исто така, во Претор работат Феријалното ле-
тувалиште „Преспа Претор“ на битолските феријалци и детското одморалиште 
„Мите Богоевски“.

За жал, сите други објекти, кои пред неколку децении биле најголемото свр-
талиште за битолчани, прилепчани и жителите од Преспа, сега тонат во заборав, 
запуштени од предолгите стечајни постапки и недефинираната сопственост.

Исто така, денес летувалиштето Претор може да се пофали со бројните рес-
торани кои се нанижани како преспански ѓердан покрај Преспанското Езеро и во 
кои убавите и богати софри се надополнуваат со надалеку познатиот преспански 
крап и нивичката белвица (позната како циронка).

Затоа, многумина велат дека летувалиштето Претор со своите песочни плажи 
и убавата храна е рај за одмор на душата. Воздухот и тишината, се чини  прочис-
туваат и ги  поттикнуваат посетителите повторно да дојдат во Преспа.   

Новинарот Киро Јоновски почина на 12 октомври 2010 година и неговиот ве-
чен дом се наоѓа во родното село Претор.



ЛИЧНОСТИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ПЕЧАЛБАРСКА ПРЕСПА 519

СЛАВЕ КАТИН 
НА „ЉУБАНСКИТЕ ИСЕЛЕНИЧКИ СРЕДБИ“ 

                               
Љубојно е типично македонско, преспанско, печалбарско село од кое, како и 

од голем број села под Пелистер, многумина заминале и се задомиле во многу 
земји од светот, 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, суверена и самостојна држава, Илин-
денските средби во Љубојно добија нова организациско-културна и програмска 
шема, дух и димензија.

Како резултат на таквите услови, на средбите кои имаа карактер само на илин-
денска прослава, започнаа да се прошируваат и да се внесуваат и други активно-
сти и содржини на културен план. Така, уште во 1992 година во текот на празнич-
ните денови во библиотеката на Домот во Љубојно, пред повеќе од двесте при-
сутни, за првпат се одржа промоција на книга. Тоа беше делото „Во Австралија 
како дома” од Славе Николовски–Катин, за кое зборуваа 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 проф. д-р Васил 
Тупурковски и писателот Цане Здравковски.

По содржина новинарските текстови во публикацијата „Во Австралија како 
дома” (1992) обработуваат прашања и проблеми од животот            и активностите 
на македонските доселеници, особено на Македонците од Беломорска Македо-
нија кои живеат и работат во демократска и мултикултурна Австралија.

Таму, за разлика од својата земја, ги уживаат сите социјални и човекови права. 
На тие далечни простори на петтиот континент, Македонците       постигнуваат 
забележителни резултати на национален и духовен план, во бизнисот, потоа во 
областа на културата, образованието и социјалниот живот, воопшто. 

Во рамките на Илинденските иселенички средби во Љубојно, продолжија да 
се промовираат поголем број литературни дела на љубанци, со особена нагласка 
на творештвото на Славе Николовски-Катин. Така, на  2 август 2000 година, на 
Полена, а пред голем број љубанци, туристи, гости и намерници на средбите, беа 
претставени  делата на авторите од Љубојно: Славе Николовски–Катин, Бошко 
Рајчовски–Пелистерски и Цвета Карапашовска– Толевска.

Беа промовирани книгите: „Печалбарски копнеж” (1993), „Македонски  исе-
ленички паноптикум” (1996) и монографијата за најголемиот донатор од исе-
леништвото „Атанас Близнаков” (2000), чиј  автор е Славе Николовски-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. 
За стихозбирката „Тој не се врати” чиј автор е Бошко Рајчовски–Пелистерски, 
пред тој аудиториум за првпат зборуваше и ја претстави Славе Катин, додека за 
стихозбирката „Кандилда” чиј автор е д-р Цвета Карапашовска–Толевска збору-
ваше публицистот Мишо Китановски. Промоциите на Полена со одушевување 
беа прифатени од присутните, па како да ги отворија широко вратите „Љубански-
те илинденски иселенички средби” да добијат плус една културна димензија која 
продолжува да се негува сите овие години.

Во паметењата, секако, ќе  остане Љубанската илинденска иселеничка средба 
во 2004 година. Имено, на 31 јули 2004 година, а по повод 60. години од отво-
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рањето на училиштето „Димитар Влахов” како прво на мајчин македонски јазик 
во Преспа, на оваа значајна и незаборавна свеченост беа претставени литератур-
ните дела на поранешните ученици на училиштето „Димитар Влахов” од Љубој-
но, 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.

Од 2005 година промоциите на книги започнаа да се одржуваат  пред „Воде-
ницата”,љубанското културно наследство, како што често се нарекува тој објект, 
а се наоѓа во влезот на селото, во непосредна близина на Брајчинска или Стара 
Река во „Чифлик”, едно од маалата во Љубојно. 

Така, пред Воденицата, на 31 јули, во попладневните часови беше претставено 
најновото литературно остварување на Јосиф Грежловски–Гандето од Флорида, 
САД „Виделото на Спаса”. За ова дело пред присутните зборуваше истакнатиот 
публицист од Долно Дупени, Владо Димовски.

На Триесет и четвртите љубански илинденски иселенички средби во 2007 го-
дина  продолжија традициите  од претходните години. Тие  започнаа во „Чивлик” 
пред љубанското културно наследство „Воденицата”. Пред големиот број посе-
тители на средбите се одржа промоција на романот „Волците од Траперс Блаф” 
од љубанецот Јосиф Грежловски–Гандето кој живее во Мајами, САД и кој пишува 
на англиски и на македонски јазик, за кој зборуваше  писателот Владо Димовски.

Потоа се одржа промоција на две монографии за македонски иселеници од 
Америка и тоа: „Светле – Стив Стамевски” (2005) од Детроит и „Ѓорѓи – Џорџ 
Томов” (2007) од Њујорк. 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 признае Република Македонија под уставното име, збо-
руваше проф. д-р Димитар (Таки) Керамичиев, претседател на Матицата на исе-
лениците од Македонија.

За делото на Катин посветено на амбасадорот на македонската култура Џорџ 
Томов од Њујорк зборуваше неговата пријателка - проф. д-р Вера Стојчевска–
Антиќ. Инаку, ансамблот „Томов”, чии членови исклучително беа Американци, кои 
научија да играат и пеат македонски ора и песни, во текот на турнејата на Бал-
канот во 1985 година имаше значаен и прв настап на друштво од дијаспората на 
љубанските средби.

И монографијата за семејството „Јановски” (2002) од Торонто, по потекло од 
село Бистрица, Битолско , исто така, е авторско дело на Катин, а е издание на „Ма-
кедонска искра”, Скопје, 2002, 1-226 (на македонски и англиски јазик)

Во 2008 година програмата пред „Воденицата” започна со рецитал на Слави-
ца Петреска-Диневска и Бошко Рајчовски-Пелистерски. Потоа, како дел од кул-
турните случувања во Љубојно се промовираше монографијата „Бошко Рајчов-
ски - Пелистерски” (2008), чиј автор е Славе Николовски-Катин. За оваа книга 
која претставува огледало на животот и делото на овој американски љубанец од 
Детроит и Флорида, запис на настаните на иселеникот, новинарот, поетот, орга-
низаторот на средбите и водителот на македонското радио во Детроит „Оро ма-
кедонско”, Пелистерски, зборуваа проф. д-р Васил Граматиковски од Љубојно и 
д-р Иван Апостолов од Флорида.

Во 2009 година, во делот од културата, најпрво, беше отворена изложба на 
ликовни творби на академската сликарка Сунчица Станковска. Потоа, беа про-
мовирани романот „Сараф” од Јосиф Грежловски-Гандето и делото „Охридско- 
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преспански стопански хоризонти” од м-р Јонче Филиповски од селото Штрбово. 
Промотори за првата книга беа Владо Димовски и Менка Карапашовска, додека 
за втората книга зборуваше проф. д-р Јосиф Андреевски. Потоа, следуваше чи-
тањето на поетските остварувања и илинденскиот рецитал.

Во 2010 година Илинденските средби  започнаа во попладневните часови 
кај „Воденицата” со обраќање на поголем број иселеници и видни гости. Притоа, 
имаше промоција на литературни дела и тоа: за книгите на познатиот и признат 
писател Мето (Методиј) Фотев промотивна реч имаше Славе Николовски-Катин; 
за делата на Владо Димовски беше пуштена аудиокасета,  делото на Љубица Ди-
мовска го претстави Менка Карапашовска, а за книгата „Љубојно - љубов моја” на 
Стојан Лембо зборуваше Бошко Рајчовски-Пелистерски. Исто така, пред „Водени-
цата” имаше литературно читање, а беше изведена и  монодрама.

Во 2012 година, пред големиот аудиториум беше претставено монографското 
дело  „Митрополитот Кирил” (2007), чиј автор е Славе Николовски-Катин, а промо-
тор беше проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ, која, меѓу другото, рече: „Митрополитот 
на Полошко-кумановската епархија, митрополитот Кирил, инаку Преспанец, е најста-
риот архијереј по хиротонија во состав на македонскиот православен епископат.

Тој беше единствениот најдолго жив потписник на историската Одлука на Све-
тиот архијерејски синод на МПЦ (од 1967 година) за возобновување на целосната 
духовна и канонска автокефалност на Охридската архиепископија. Митрополи-
тот Кирил е првиот надлежен архијереј на Американско-канадско-австралиската 
епархија. Во ова значајно и по многу нешта карактеристично дело на Славе Ка-
тин посебно е претставено севкупното национално-духовно, црковно и култур-
но-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 зборуваше Билјана Костова, додека за романот „Голе-
мата лага” (на англиски) од Петре Наковски зборуваше Славе Катин.

На прославата на 40. години  на „Љубанските илинденски иселенички средби”, 
беше промовирана монографијата „Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски” (2012) од Славе 
Николовски-Катин, а беше изведен и илинденски рецитал. Инаку, Ѓорѓија-Џорџ 
Атанасоски е исклучително голема, позната, призната и неодминлива личност во 
македонската дијаспора  и во Македонија. Тој без сомнение, е еден од економски 
најуспешните Македонци во светот. Иако подолго време живее на Флорида, во 
Соединетите Американски Држави, од своето заминување до денес, овој наши-
нец  е длабоко и силно поврзан со својата родна македонска земја.

Исто така, на  јубилејните  40. години „Љубански илинденски исленички сред-
би”, беше  претставена монографијата „Илинден во Љубојно и Преспа”. Таа, 
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 Маке-
донци 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 заборава-
ат корените на прадедовската земја Македонија.

Се очекува на „Љубански илинденски исленички средби”, во 2017 година да 
бидат промовирани делата; „Монографијата за Есма Реџепова – Теодосиев-
ска“ книгата „Израел и Македонија“, како и ова најново дело на Славе Катин, 
насловено „Македонски иселенички меридијани“.

 Фиданка Танаскова
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МИТРПОЛИТОТ КИРИЛ 
ДУХОВНО - НАЦИОНАЛЕН ОБЕДИНУВАЧ

Кога се пишува за македонските православни цркви во пекуокеанските земји, 
Австралија, Канада и Соединетите Американски Држави, треба да се подвлече 
придонесот на сите поглавари, бројни митрополити и свештенослужители на 
МПЦ – Охридска архиепископија.  Меѓутоа, улогата и мисијата  на митрополи-
тот господин Кирил (Никола Поповски) беше огромна и остави значајни траги во 
формирањето на македонски православни духовни, национални и културно–про-
светни центри во прекуокеанските земји. Притоа, организираното живеење на 
Македонците од сите делови на поделена Македонија го одредија својот пат кон 
Сонцето и кон иднината на слободна Македонија. Целиот свој живот ќе го посвети 
на духовно-црковното и националното обединување на македонскиот народ.

Инаку, архијерејот митрополитот Кирил беше по хиротонија во составот на ма-
кедонскиот православен пископат и еден од потписниците на историската Одлу-
ка на Светиот архијерејски синод на Македонската православна црква (од 1967 
година) за возобновување на целосната духовна и канонска автокефалност на 
Охридската архиепископија.

 Неговото високопреосвештенство, митрополитот полошко-кумановски гос-
подин Кирил (Никола Поповски) е роден на 23 јули 1934 година во Царев Двор, 
Преспанско, почина на 10 јуни 2013 година и е погребан во црквата Свети Ѓорѓи 
во Дељадровце. Основно образование завршил во своето родно место со одли-
чен успех, а Богословија во Призрен. Потекнува од благородното христијанско, 
православно семејство Поповски, кое ова презиме го добило затоа што со векови 
било посветено на Бога и на Црквата Христова. Неговите предци повеќе од 300 
години наназад на Црквата на македонскиот народ ќе и посветат 32 лица - свои 
луѓе во свештенички чин. Еден од нив, и познатиот репортер на Македонското 
радио, Панде Поповски,  кој исто така беше ракоположен во свештеник.

 Тоа во младиот Никола уште повеќе ја поттикнало љубовта кон Бога, која до-
полнително ќе биде стимулирана од свештеникот во царевдворската црква „Све-
ти Никола”. Во него дефинитивно ќе надвладее желбата да се посвети на Божјата 
наука, наместо школувањето да го продолжи во некоја од воените школи, што, 
исто така, било во план. Вратите на Воената академија за него останале затворе-
ни, бидејќи татко му Бојан на почетокот од педесеттите години од XX век не вле-
гувал во колективот и не давал ниту од стоката, ниту, пак, педа од својата земја 
за формирање на задругата во Царев Двор. Поради тоа властите во тогашна НР 
Македонија, го сметале за непријател. Затоа Никола Поповски наместо на тогаш-
ната Југословенска армија, станал војник на Бога.

Од мал, како четврто дете, меѓу осумте рожби на неговите родители Милица и 
Бојан Поповски, токму покрај топлото родно огниште, ќе се соочи со типично ма-
кедонско благородно извориште на православната вера и на македонољубието, 
чија света традиција ќе му го осмисли животот.

Овде за него, покрај богосознанието од тврдокорните православни верници, 
меѓу кои растел, а подоцна и од древните богослужбени текстови, зачувани во 
долапите и во ковчезите на прадедовските поколенија, благородие ќе му прет-
ставува и оној здрав, изворен македонски патриотизам кај неговите родители, 
дедовци, баби и други роднини, со кои бил опкружен. Уште на детска возраст ќе 
го почувствува мирисот на темјанот во убавата црква во Царев Двор, посветена 
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на свети Никола. Одејќи секојдневно во основното училиште, кое се наоѓа во бли-
зина на овој храм, младиот Никола често  навраќал во него.

 Од поголемиот број пријавени кандидати на приемниот испит за запишување 
во призренската Богословија, што се одржал во 1951 година во Скопската мит-
рополија, како одличен ученик и со од Бога даруваниот убав глас, бил примен 
заедно со уште малкумина други кандидати. Тоа е првата повоена генерација од 
Македонија, која се здобила со богословска наобразба во траење од пет години.

Еден период минува низ многу тешки животни искушенија, бидејќи во времето 
во кое се школувал, честопати се пропагирало дека верата е опиум за луѓето. Го 
издржал и тоа премрежје и во 1956 година се здобил со диплома за завршено 
петгодишно богословско училиште. По дипломирањето на Богословијата, Никола 
ја отслужил воената обврска во Сремска Митровица.

По враќањето од војската, во 1962 година, младиот богослов бил примен на 
работа како службеник во Скопската митрополија. Во Скопје го доживеал ката-
строфалниот земјотрес од 26 јули 1963 година. Притоа, заедно со протојерејот 
Славко Димевски и со својот школски другар Александар Цандовски, вложил 
максимални напори за спасување на целата архивската документација на Маке-
донската архиепископија, која ќе биде пренесена во резиденцијата на тогашниот 
архиепископ охридски и македонски господин господин Доситеј.

На Благовештение, 7 април 1964 година, се замонашил во манастирот „Раѓање 
на Пресвета Богородица” кај Кичево и со радост ќе го прими името на македон-
скиот рамноапостол свети Кирил Солунски. Притоа, од страна на Неговото бла-
женство, архиепископот господин господин Доситеј, ќе биде ракоположен во чин 
ероѓакон, а по кратко време бил унапреден во архиѓаконски чин. Во тоа својство, 
пролетта 1965 година, младиот архиѓакон Кирил ќе го придружува поглаварот 
на Македонската православна црква, архиепископот господин господин Доситеј, 
при посетата на САД и Канада, каде асистирал на празникот Цветници при еван-
гелисувањето на првата македонска православна црква во Торонто, посветена на 
свети Климент Охридски. На Томина недела, пак, учествувал во осветувањето на 
храмот посветен на Пресвета Богородица во Колумбос.

Во текот на едномесечниот престој во САД и Канада (во споменатата 1965 го-
дина) високата делегација на МПЦ ги посетила и Гери (Индијана), Сиракуз и други 
градови. По враќањето од САД и Канада, со благослов на поглаварот на МПЦ, ар-
хиепископот господин господин Доситеј, но и на поглаварот на СПЦ, патријархот 
господин господин Герман, архиѓаконот Кирил бил испратен на студии во Мос-
ковската духовна академија во градот Загорск. Со тоа само се потврдува дека не-
говото минато е кристално чисто.

Меѓутоа, по две години студирање, односно по завршувањето на првиот сте-
пен, бил повикан да се врати во татковината поради исполнување на повозви-
шени духовно-црковни и национални интереси на Македонија, на Македонската 
православна црква и на македонскиот народ.

На 5 јули 1967 година, Светиот архијерејски синод на МПЦ го избрал за вика-
рен епископ со титула тивериополски. Од тој ден господин Кирил станал најмла-
диот член на САС. По унапредувањето во чин архимандрит, на 11 јули истата го-
дина, во предвечерието на празникот посветен во чест и слава на првоврховните 
апостоли свети Петар и свети Павле, е извршено наречението во епископски чин, 
а утредента, бил хиротонисан за викарен епископ тивериополски.
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Како член на  Светиот архијерејски синод веднаш се вклучил во довршувањето 
на обемниот елаборат за возобновување на автокефалноста на Охридската архи-
епископија.

Пет дена подоцна (на 17 јули 1967 година) Светиот архијерејски синод на МПЦ 
- ОА одржал седница во црквата „Света Богородица Перивлепта” во Охрид, на 
која била донесена историската одлука за целосно возобновување на автокефал-
носта на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна 
црква. По потпишувањето од страна на сите членови на Синодот: архиепископот 
господин  господин Доситеј и митрополитите господин Климент, господин Наум, 
господин Методиј и господин Кирил, одлуката била презентирана истиот ден 
пред членовите на Третиот црковно-народен собор, што се одржал во Катедрал-
ниот храм на охридските архиепископи„Света Софија”.

На овој собор господин Кирил бил избран за прв надлежен архијереј на што-
туку востановената Американско-канадско-австралиската македонска право-
славна епархија, со која ќе раководи повеќе од две децении. Целиот свој живот 
го посветил на духовно-црковното и националното обединување на македонски-
от народ. Зел учество во повеќе делегации на МПЦ - ОА за запознавање на сес-
тринските цркви со возобновата на автокефалноста на Црквата на македонскиот 
народ, преку презентација на опширниот елаборат. Истовремено ја извршувал и 
функцијата претседател на Комисијата за враќање на тогашните македонски бо-
гослови од богословиите на СПЦ - ОА.

Во 1971 година, кога во МПЦ -ОА беше востановена Полошко-кумановската 
епархија, митрополитот господин Кирил беше одбран за нејзин прв администра-
тор со сите права и надлежности кои произлегуваат од Уставот на МПЦ -ОА. Не-
говото архипастирствување со оваа епархија беше крунисано со најголем успех 
преку возвеличаемото потврдување на Шар Планина во македонски правосла-
вен Сион преку изградбата на манастирскиот комплекс посветен на свети Наум 
Охридски Чудотворец. Ова македонско православно светилиште се вишнее на 
2.000 метри надморска височина и тоа на вакавското место Попова Шапка.

Под неговото мудро архипастирско раководење, во двете епархии се изгра-
дени, реновирани и преуредени преку стотина храмови на МПЦ. Меѓутоа, духов-
но-црковните и националните постигнувања, особено на планот на обединување-
то на Македонците во целиот свет, односно од сите делови на Македонија, имаат 
непроценливо значење

Владиката Кирил беше олицетворение на автокефалноста на МПЦ и човек кој 
умееше да обединува и да се грижи за македонските национални интереси, но 
и да им се спротивставува на оние што ги напуштаа таквите начела. На досто-
инствен и сугестивен начин ги соопштуваше своите ставови и ги држеше своите 
проповеди на верниците на кои постојано им велеше: „Сѐ што правиме, треба да 
правиме за македонската држава”. Тоа беа зборови со кои дедо Кирил,  ги завр-
шуваше своите беседи на крајот од одржаната црковна литургија.

По кратко боледување, митрополитот Полошко-кумановски Господин Кирил 
почина на 10 јуни 2013 година. Неговите посмртни останки се погребани во ма-
настирот „Свети Ѓорѓи” во Дељадровце, Кумановско. За да биде погребан во тоа 
македонско светилиште кое е на автопатот Скопје-Куманово, тој остави аманет и 
кај авторот на овие редови. Меѓутоа, слободно можеме да напишеме, дека лично-
стите како митрополитот Кирил не умираат, тие остануваат за навек во мислите и 
молитвите на македонскиот народ и Македонија
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ПАНДЕ КОЛЕМИШЕВСКИ 
ЧУВАР НА МАКЕДОНСКОТО НОВИНАРСТВО 

Често се вели дека новинарството  е дисциплина на собирање, потврдување, 
прикажување и анализирање информации  врзани за актуелни настани, вклучу-
вајќи трендови, жешки теми и личности. Професионалците што се занимаваат со 
новинарство се познати како новинари.  Една од тие водечки личности во маке-
донското новинарство е, секако, Панде Колемишевски. Тој е познат и како заљу-
беник во Ресен, (терасата на бивша „Китка“), во  Отешево, Стење, Крани, во убави-
ните на Преспанското Езеро, во етничка Преспа.              

Во биографските податоци за овој познат новинар, кој одраснал до „Сарајот“ 
во Ресен се вели дека тој е роден на 17 февруари 1948 година, како близнак со 
брат му Јанку, од татко Кире и мајка Милка, од познато семејство во Ресен. Де-
нес е пензионер, живее во Скопје, со сопругата Слободанка и синовите Кирил и 
Борјан. Неговиот дедо  по татко, пак, македонски Влав по националност, држел 
кафеана сè до крајот на Втората светска војна, а дедо му по мајка од село Лавци, 
умрел како млад печалбар некаде во Канада, но никогаш не се дозна во кое ме-
сто. Панде Колемишевски, основно училиште учел во училиштето „Гоце Делчев“ 
во Ресен а гимназија во средното училиште „Стив Наумов“ исто така, во Ресен. Во 
тој период повеќе бил познат по својот прекар Лели (Лелија), отколку по своето 
крстено име. Дипломирал книжевност на Филозофскиот факултет во Скопје. 

Од годините поминати во Радиото (1965-1968) најголеми спомени носи од 
емисијата „Поздрави и честитки“ што се емитувала секоја недела. Тоа бил период 
кога во полн ек  се одвивал новиот бран на заминување во странство, кога само во 
една емисија, во недела од 10 часот, се емитувале по стотина честитки за среќно 
заминување, за среќен пат и мирно море. Колемишевски, како спикер, прочитал 
илјадници такви честитки и желби за успех на оние што заминувале за Австра-
лија, Америка и Канада, меѓу кои и такви кои се однесувале на негови другари, 
на негови соученици и соученички, на соседи и роднини. Во најголем дел од тие 
текстови биле наведувани и желбите од најблиските за нивно побрзо враќање. 
Тогаш не се зборувало за иселување, никој не го спомнувал тој збор, туку само за 
заминување.

Како студент во Скопје соработувал со весниците „Млад борец“ и „Студентски 
збор“, каде објавувал свои текстови. Во весникот „Нова Македонија“ се вработил 
во 1972 година, со што ја започнал својата професионална кариера, каде што од 
приправник – соработник стигнал до местото главен и одговорен уредник на ис-
тиот весник. До тоа место стигнал скала по скала: ги вршел функциите на уредник 
на градската (скопска) рубрика, на саботното издание, на дневната редакција, а 
три и пол години бил и заменик-главен уредник. 

Од 1988 до крајот на 1998 година, цели десет години, ја вршеше функцијата 
генерален директор на НИП „Нова Македонија“, најголемата новинско-издавачка 
куќа во Република Македонија, која издаваше неколку весници и списанија, орга-
низација која имаше своја печатница, свој маркетинг и продажна мрежа и во која 
беа вработени околу 1.800 лица, новинари, печатари, организациски и помошен 
персонал.

Во својата кариера како новинар има објавувано илјадници текстови. Меѓу оние 
што треба да се издвојат се  интервјуа што ги направил со педесетина  добитници 
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на тогаш највисоката државна награда „11 Октомври“ за животно дело, меѓу кои 
беа мнозина доктори на науки, професори, писатели, сликари, економисти. Меѓу 
нив се интервјуата со Никола Кљусев,  историчарот д-р Христо Полјански, д-р Ис;к 
Таџер, д-р Иво Пухан, сликарите Петар Мазев и Миле Корубин. 

Колемишевски е единствениот македонски новинар кој организирал, напра-
вил и објавил повеќе интервјуа со претседатели на држави или премиери. Негови 
интервјуа објавени на страниците на весникот „Нова Македонија“ се разговори-
те (водени во нивните  резиденцијални палати во соодветните држави) со Тургут 
Озал, претседател на Турција, Жељу Желев, претседател на Бугарија; Сали Бери-
ша, претседател на Албанија; Арпад Генц, претседател на Унгарија; Јанез Дрно-
вшек, претседател на СР Југославија. 

Исто така, Колемишевски е единствен македонски новинар кому му успеало 
да направи интервју со претседателот на Владата на Грција, (јули 1992 година) 
со тогашниот премиер Константин Мицотакис, во неговиот работен кабинет во 
Атина. Претходно, во времето на комунизмот во Бугарија беше примен и разгова-
раше со тогаш вториот човек во политичката хиерархија на државата, претседа-
телот на Отечествениот фронт на Бугарија, другарот Пенчо Кубадински. 

Панде Колемишевски е првиот новинар што направи големо интервју со прет-
седателот на Република Македонија Киро Глигоров, на цели две страници од 
весникот, само два месеца по атентатот што беше извршен над него во 1995 годи-
на. Проследено со неколку фотографии во  живо, во привремениот кабинет и во 
дворот на резиденцијата, тоа беше прво појавување на претседателот Глигоров 
пред македонската и пред светската јавност. 

Како новинар Колемишевски известувал од значајни политички настани, пред 
сè, во Македонија и поранешна Југославија. Две години бил дописник на весни-
кот „Нова Македонија“ од Белград, каде на свои 25 години беше задолжен да из-
вестува за работата на највисоките државни органи на тогашна Југославија. Во 
својство на специјален известувач информирал за „Деновите на Македонската 
култура во Шведска“, како и за посетата на македонската парламентарна делега-
ција на Австралија во 1982 година, која ги посети и разговараше со нашите исе-
леници во Канбера, Квинбијан, Сиднеј, Мелбурн, Њукасл, Порткемла. Професио-
нално престојувал во Русија, Кина, Германија, Франција и други места во светот. 

Во својство на претставник на Матицата на иселениците Колемишевски прес-
тојуваше во Канада, како гостин на Македонците во Мисисага и на Организацијата 
„Обединети Македонци“ од Торонто, во еден сложен период на состојбите на Ма-
кедонската православна црква - Охридска архиепископија кога беше промената на 
митрополитот Кирил и воведувањето на митрополитот, сега архиепископ, Стефан. 
Две години бил соработник од Скопје и на Македонското радио во Стокхолм.

За време на вршењето на функциите главен и одговорен уредник и дирек-
тор на весникот „Нова Македонија“’ изданијата на таа куќа добија сосема нов 
содржински  лик. Тие доследно ги следеа процесите на демократизација, како во 
општеството, така и во медиумите. Весникот „Нова Македонија“ се отвори за чита-
телите, почна да објавува десетици нивни писма, новинарите почнаа да објавува-
ат поотворени коментари за состојбите во тогашна Југославија и во Македонија.

Нема да биде невистина ако се каже дека изданијата на НИП „Нова Македо-
нија“, посебно весниците „Нова Македонија“ и „Вечер“ одиграа важна улога во 
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сложените времиња и процеси на осамостојувањето на Република Македонија и 
во напорите за мирно раздружување од југословенската федерација. Весниците 
редовно и објективно известуваа за сите настани во врска со  првичните идеи и 
заложби за независна македонска држава и раздружувањето од Југославија. 

Веднаш по осамостојувањето, НИП „Нова Македонија“ почна да го издава 
култниот  политички неделник „Пулс“, и првата спортска колор ревија под име 
„СКОК“, како замена на српските весници. Во 1992 година, од една меѓународна 
новинска организација, весникот „Нова Македонија“ беше прогласен за весник 
на годината, за постигнување најбрз напредок во објавување на демократски 
содржини од сите весници во дотогашните, поранешни републики на Југосла-
вија. Во тие години весникот  „Нова Македонија“ широко ги отвори вратите за 
темите важни за Македонската православна црква, за нејзината афтокефалност 
и прашањата поврзани со тој проблем. За првпат од историјата на дневното но-
винарство, во весникот беа објавувани во продолженија делови од Евангелието  
на Новиот завет. За време на неговото раководење со најголемата новинска куќа, 
се создадоа неколку генерации успешни новинари кои ги одбележаа последните 
години од минатиот и првите десетина години од XXI век.

По заминувањето од Нова Македонија, Колемишевски беше еден од основа-
чите на првиот дневен економски весник во Македонија под име „Бизнис“. На-
вистина, весникот, кој излегуваше 6 години, не наиде на некој сериозен прием 
кај читателската публика, но ќе остане запишано дека тоа бил прв весник во Ма-
кедонија кој се обидел да третира чисто економски содржини. Три и пол години 
во весникот „Дневник“, секој четврток, Колемишевски ја објавува колумната под 
заеднички наднаслов „Настани, симболи, алузии“. 

Панде (Лелија) Колемишевски во Ресен и Преспа не е познат само како нови-
нар,  рецитатор, водител на забавни програми, туку и како спортист. Постарите 
генерации сигурно се сеќаваат дека тој беше во младинскиот состав на фудбал-
скиот клуб „Преспа“, а подоцна и стандарден голман на истата екипа, која се нат-
преваруваше, еднаш во Охридскиот, другпат во Битолскиот сојуз (потсојуз). Има 
брането на натпревари во Крушево, во Кичево, во Охрид, Струга, Битола, Дебар, 
во Логоварди, Кукуречани и Кривогаштани. Дел од неговата  фудбалска генера-
ција (неколку години постари, некои врсници) остана во Ресен, дел се пресели во 
Скопје, а добар дел замина на печалба во прекуокеанските земји. Освен во фуд-
бал, подолги години беше стандарден голман во ракомет во РК „Преспа“, првата 
ракометна екипа официјално формирана во Ресен. Екипата стигна да се натпре-
варува и во првата ракометна лига на Македонија. 

Неговата врска со Ресен и Преспа е нераскинлива. Иако наполни педесет го-
дини откако дошол на студии во Скопје, нема  пропуштено година да не наврати 
таму, еднаш или двапати во годината. Само по себе се подразбира и дружењето 
со другарите од детството и од училишните денови, разговорите за убавото ми-
нато, оживувањето на спомените од младоста и по некоја поплака за тегобно-
стите што полека ги носи староста. Низа живи и вистинити приказни што траат 
повеќе од половина век. Мноштво соништа, остварени и  неостварени, кои како 
на невидлив разбој ги исткаја животот, реално распослан на некое место, а со 
мислите неодвоен од родниот крај и од спомените за него и од него поврзани 
со Преспа... 
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АМБАСАДОРОТ ПЕТРЕ НАКОВСКИ 
РОМАНСИЕР И ПРЕВЕДУВАЧ

Петре Наковски е еден од видните поранешни дипломати, кој покрај дипло-
матската дејност како прв амбасадор на независна Република Македонија во Ре-
публика Полска, се занимава со пишување романи и преведување. Тој е скопски 
Преспанец со длабоки егејски корени, а кои изградил прекрасен дом во Долно 
Дупени, недалеку од Преспанското Езеро, каде поминува голем дел од неговите 
пензионерски денови.

Тој е автор на книгите: „Постела за чемерните“ (1985); „Македонски деца во 
Полска“ (1948-1968), (докторски труд); „И каменот е земја“ (1988); „Големата удо-
лница“ (2003); „Големата измама“ (издадена и на англиски јазик) (2007); „Маке-
донските бегалци во Полска“ (1948-1975, 2008) и „На пат со времето“ (2010), из-
дадена и на англиски јазик, а во превод на познатиот писател Ристо Стефов од 
Канада.Добитник е на наградите: „Златно перо“, Награда на полските автори и 
полските одликувања: „Златен медал за заслуги за полската култура“ и „Златен 
орден на командоријата“.

Петре Наковски е роден на 17 јули 1937 година во селото Крчишта (Палиане-
мон), Костурско, Егејска Македонија. Тој е едно од децата протерани од своите 
корени во текот на Ѓраѓанската војна во Грција.

Инаку, според историскиот развој и пишаните документи, неговото родно село 
Крчишта се наоѓа на дваесеттина километри западно од Костур во непосредна 
близина на грчко-албанската граница, сместено на површина на надморска ви-
сочина од околу илјада метри. Како и голем број на села во тој регион на Егејска 
Македонија, до Граѓанската војна во Грција било чисто македонска населба. До 
неговото растурање и бришење од географската карта не претрпело никакви ет-
нички измени. Тоа било мало македонско село со околу педесетина куќи, од кои 
имало одреден број печалбари во прекуокеанските земји во периодот меѓу двете 
светски војни. Меѓутоа, од 1961 година селото се испустило и се води без насе-
ление. Десет години по протерувањето на Македонците, грчките „демократски“ 
власти како што направиле во најголемиот број македонски села, така и во Кр-
чишта, населиле православни турски бегалци (Просфиги).

Селото Крчишта е познато по тоа што во 1923 година во него е роден Михаил 
Апостолов-Гранати, македонски револуционер и борец за слобода на Македонија, 
активист и организатор на НОФ за Егејска Македонија. На планината Грамос, во 
месноста Клепчево, во моментот кога заедно со своите соборци, како политички 
комесар на баталјон на ДАГ, јуначки се бореше за слобода на Македонија во една 
од борбите против грчката владина војска, тој загинал на 31 март 1948 година.

Селото Крчишта е познато и по тоа што весникот „Славјано-македонски глас“, 
кој  бил, орган на Окружниот комитет на СНОФ за Костурско, таму се печател на 
македонски јазик, на кирилица. Одговорен уредник на гласилото бил Лазо Поп-
лазаров. Весникот се издавал во селото Крчишта,  во периодот од декември 1943 
до јули 1944 година[1]. За тој период биле објавени вкупно 8 броја на весникот(од 
кои еден вонреден), на шапилограф, во тираж од околу 500 примероци. Преста-
нало да излегува со забраната на Славјано-македонскиот народноослободителен 
фронт (СНОФ) од страна на раководството на КПГ. 

Инаку, овој фронт било македонско национално ослободително движење во 
егејскиот дел на Македонија. СНОФ во Костурско бил формиран на 20 октомври 
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1943 година во селото Д'мбени, Костурско, а во Леринско е формиран во ноември 
истата година во селото Белкамен. Во овие две села биле одржани и конститутив-
ните конференции на СНОФ за Костурско и за Леринско.

Затоа, често се вели дека амбасадорот Петре Наковски е роден во патриот-
ско и револуционерно место. Овој поранешен жител на селото Крчишта тргнал 
со опинчиња од родниот крај и се искачил на пиедестал да биде прв амбасадор 
на Република Македонија како самостојна и суверена држава во Полска. Oд 1989 
година, тој е член  на Друштвото на писателите на Македонија. Автор е на повеќе 
раскази објавени во наша периодика, како и на споменатите романи.

Педагошка школа завршил во Полска, а Филолошки факултет во Македонија. 
Докторирал на Институтот за политички науки на Вроцлавскиот универзитет во 
Полска. Бил новинар во весниците „Вечер“ и „Нова Македонија“, а работел во Ми-
нистерството за надворешни работи. Како преведувач, пак, од полски на маке-
донски има преведено и објавено 40 литературни дела и поголем број песни и 
раскази од македонски автори, како и драмата „Црнила“ на Коле Чашуле.

За значајните постигнувања во областа на литературата, тој е добитник на на-
градите „Златно перо“ и „Кирил Пејчиновиќ“ за преведувачки опус, а е одликуван 
со Златен медал за заслуги за полската култура и Златен орден на командоријата 
во Полска.

Секое од делата на Петре Наковски е посветено на одреден временски пери-
од, а сите негови дела, всушност, претставуваат еден роман за една иста голгота 
на македонскиот народ, за геноцидот врз Македонците, кој авторот го пишува 
цели четириесет години.

Анализирајќи го творештвото на Петре Наковски, може да се заклучи дека 
романот „Постела на чемерните“ зборува за насилно прогонетите од родните 
огништа во времето на Граѓанската војна во Грција од страна на комунистите, 
собрани во логорот Прењес или Перењас во Албанија. Авторот го опишува прес-
тојот на поголема група стари луѓе од Костурско, жени во години, кои, речиси, 
двапати дневно излегувале од коњушниците на поранешна италијанска база каде 
што биле сместени, пречекувајќи ги камионите со ранети кон Драч и Елбасан, и 
испраќајќи ги кон Грција здрави, повторно за на фронт, Грци и Македонци. Во 
Прењас-Перењас сместени биле и децата од 15 и 16 години, кои поради проте-
стите на родителите од Романија ги префрлаат во Албанија.

Романот „Големата удолница“ го претставува одот на Македонците во борба 
за ослободување на Македонија. Авторот Наковски ја отсликува таа саможртва 
на македонскиот народ, укажувајќи дека само после една година меѓу него се 
фрла нова парола „борба против англо-американскиот империјализам“. Романот 
завршува со битките на Грамос во 1948 година кои траат седумдесет деноноќија. 
На Грамос, на 22 јули 1948 година, за првпат се употребуваат напалм-бомбите, од 
кои гореше младоста на Македонија.

Вториот роман на Петре Наковски „И каменот е земја“ зборува за организа-
цијата на депортацијата на децата од 2 до 14 години и за пропагандата преку НОФ 
и АФЖ, со цел нивна дислокација од регионите загрозени од воените дејства, во 
Албанија и Југославија а оттаму во другите источно-европски земји. Авторот На-
ковски низ судбината на главниот јунак ги разобличува целите на оваа операција: 
мобилизација на родителите за потребите на фронтот и разбивање на македон-
ското семејство. Со жртвите од воените дејства и егзодусот на децата започнува 
искоренувањето на Македонците од егејскиот дел на Македонија. Најпосле, и ка-
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менот е земја, како наслов на романот, затоа што едно дете на пат во прогонство 
кон непознатото, од дворот на домот зема едно камче и тоа за цело време на жи-
вотот, низ сите страници на романот, го потсетува на родината.

Содржината на романот „На пат со времето“, пак,  е проткаена со личните до-
живувања на авторот Петре Наковски, како и со сведоштва на бројни живи све-
доци. Го опфаќа времето од крајот на Граѓанската војна во Грција сè до денес. Низ 
документарен приказ, тој ги расветлува настаните во тоа време-невреме, а преку 
судбините на одделни личности успева да ги протолкува внатрешните доживу-
вања, траумите и страдањата кои остануваат длабоко врежани во колективната 
трагедија и меморија, на Македонците за Македонија.

Како продолжение на овој роман е романот „Големата измама“ во кој, врз ос-
нова на архивска граѓа и документи, авторот Петре Наковски зборува за пропа-
гандните форми, методи и средства на кои биле изложени Македонците од КПГ 

Во ова возбудливо дело авторот говори за трагични настани поврзани со ге-
ноцидот врз Македонците. Оваа документарна проза е проткаена со лични траге-
дии и народни страдања, со автентични кажувања на луѓе кои лично ја доживеале 
голготата на Граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година. 

Сите настани во романот „На пат со времето“ се вистинити, секоја сличност е 
случајна. Патувањето низ Албанија е реализирано со финансиска поддршка на 
Министерството за култура на Република Македонија.

Нашиот опстој е од многу минато и од малку сегашност. Тоа што сме денес е 
потврда на тоа што некогаш сме биле. Опстојот на Македонците од егејскиот дел 
на Македонија во Албанија, Југославија, Советскиот Сојуз и источно-европските 
земји за авторот значи опстој и на Македонците во родните огништа. Авторот На-
ковски прави споредување на судбината на Македонците прогонети од родното 
огниште, со тие кои останале за да го обноват изгубеното и опустошеното, да не 
остане одродено огништето. Македонците надвор од Грција, од една страна, со 
топол дом, работа и љубов, од деца насилно откорнати од мајчината прегратка и 
далеку од родниот дом, до оформени во образовани и почитувани личности таму 
каде што продолжиле да живеат. 

Петре Наковски вели: „Се навраќаме кон тоа време поради потсетување дека 
постоевме на свое такви, какви што бевме - вкоренети во прадедовата и дедовата 
земја и во неа запечени со свои адети и вера, посветени на добрината и исполнети 
со верба, но измамени и со изгубени надежи. Желба ми е барем дел од  тоа време 
да го обеспрашиме и обележиме со пишан збор, за да остане засекогаш врежано 
во поединечното и колективното паметење. Протекоа годините. Секнуваат гене-
рациите кои го доживеаја и преживеаја злото. Многукратно напластената желба 
за враќање во родните огништа се претвори во долго битисување. Ретките дрве-
ни крстови без име и презиме набрзина вкопани врз тие кои загинаа во нерамни-
те битки на тригодишната крвава војна - изгнија, со земјата се израмнија гробо-
вите и масовните гробници, таму каде што денес побрзо можеш да се сопнеш од 
расфрлените парчиња бомби, гранати и куршуми, од испокршените надгробни 
плочи и крстови, од остатоците на темелите на нашите куќи. Само тие потсетува-
ат за сето тоа, дека тука, во македонските села и планини се случи злото. За нас 
најголемо. И треба да се знае кој го предизвика и изврши и за кого лошото најло-
шо заврши. Одејќи по трагите на спомените посакавме, од мракот на заборавот да 
спасиме делчиња од целината на човековите патила.
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АМБАСАДОРОТ РИСТО НИКОВСКИ 
ГЛАСНОГОВОРНИК ЗА  МАКЕДОНИЈА

Поранешниот македонски амбасадор и висок функционер во Министерството 
за надворешни работи, Ристо Никовски е еден од најактивните во јавноста на теми 
поврзани со надворешната политика на Македонија за спорот за името со Грција. 
Тој го анализира периодот од независноста на земјата до денес низ призмата на 
низа настани во кои биле инволвирани домашните и надворешните фактори. Тој 
е можеби, единствен во Македонија кој често ја потенцира негативната улога која 
ја имала американската администрација кон Македонија, за важни теми поврзани 
со спорот за името, конфликтот во 2001 година и други настани кои се случиле во 
последните 22 години. Исто така, тој повеќе пати јавно проговорил за дволичниот 
однос што го имале голем број дипломати кои и нанесувале штета на Македонија 
во процесот на развојот и интеграцијата во светските асоцијации.

Ристо Никовски е македонски дипломат од кариера. Во неговата долгогодиш-
на кариера пишува дека бил поранешен амбасадор и редовен колумнист во днев-
ниот печат во Македонија. Познат е по своите ставови, јавни настапи и согледу-
вања за спорот и зачувувањето на вековното име на Македонија.

Во неговата богата биографија се вели дека Ристо Никовски дипломирал на 
Економскиот факултет во Загреб, а веднаш потоа се запишал на постдипломски 
студии на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје во 1971 година. По 
дипломирањето, за кус период, својата професионална кариера ја започнал во 
најголемиот хемиски гигант во Македонија - „ОХИС“, во Одделението за марке-
тинг, а следните 35 години ги поминал во дипломатска служба. Од 1971 до поче-
токот на 1992 година работел во Сојузниот секретаријат за надворешни работи 
во Белград, а потоа во македонската дипломатија. Службувал во амбасадите на 
СФРЈ во Пекинг (1972-1976), Хавана (1977- 1981), Џакарта (1986-1988) и Куала 
Лумпур (1988-1990). Како член на југословенски делегации учествувал на бројни 
меѓународни конференции во Њујорк (ООН), Виена, Хавана, Најроби, Бали.

Во македонската дипломатија бил потсекретар во Министерството за надво-
решни работи во периодот од 1992 до 1993 година, дипломатски претставник, а 
потоа и амбасадор во Обединетото Кралство во Лондон, од каде како нерезиден-
тен амбасадор ги покривал и Ирска и Исланд (1993- 1997), Тирана (1998-2002) и 
Москва (2004-2006) година. Во периодот од 2002 до 2003 година бил државен 
секретар во Министерството за надворешни работи. 

Инаку, како дипломат од кариера предводел македонски делегации во Кина, 
Јапонија, Индонезија, Бугарија, Австрија, Велика Британија, Чешка,         Шпанија, 
Украина, Албанија, Русија, Словачка и Унгарија. 

По пензионирањето во 2006 година, амбасадорот Ристо Никовски бил член во 
Советот за меѓународни односи на претседателот на Република Македонија од 
2009 година, каде што во 2011 година поднел оставка по бранувањето на меди-
умите и јавноста откако во негова колумна директно ги критикувал Соединетите 
Американски Држави и работата на амбасадорот Филип Рикер, оценувајќи дека 
дипломатот се меша во внатрешните работи на Македонија и треба да биде прог-
ласен за персона нон-грата. 

Како резултат на неговите дипломатски патешествија, меѓу другото, се здобил 
со знаења од лингвистички аспект. Така тој зборува англиски, шпански, руски и 
француски јазик.
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Инаку амбасадорот Ристо Никовски е Преспанец кој сега живее во Скопје. Тој 
е роден во Ресен, на 13 мај 1942 година, во градот на јаболкото, како често го на-
рекуваат овој главен културно-просветен, административен и општествено-по-
литички центар на Преспа. 

Треба да се нагласи дека Ресен и цела етничка Преспа се богати со  Преспан-
ското Езеро, националните паркови Галичица и Пелистер, кои  на регионот му 
даваат посебна убавина. Преспанското Езеро е второ по големина езеро во Ре-
публика Македонија. 

Културата во Преспа датира уште од времето на неолитот. Патот Виа Игна-
ција поминувал низ котлината за време на Римската Империја. На овој питом дел 
на Македонија, постојат голем број  споменици на уметноста во регионот. Грн-
чарството,  е развиено во Преспа, особено во Ресен уште во минатото и сѐ уште 
е присутно, благодарение на Ресенската керамичка колонија. Таа е сместена во 
„Сарајот“ - Културен дом изграден од Нијази бег  и претставува дом за многу свет-
ски познати грнчари од земјата и светот. 

Амбасадорот Ристо Никовски ги постави темелите на своето образование во 
родниот град Ресен, за подоцна да продолжи во Скопје и како дипломат да  го 
прокрстари светот. Денес како пензионер своите денови ги поминува во Скопје, 
каде, меѓу другото е член на Фондацијата „Браќа Џидрови“ на неговиот добар 
пријател д-р Лефтер Манче од главниот град на Канада – Отава. Инаку, покрај 
претседателот на оваа Фондација, д-р Лефтер Манче и потпретседателот Ѓоко 
Костадинов,  членови се и Славе Катин, Тодор Петров, Фиданка Танаскова, Коле 
Манев, Раде Силјан, Петре Наневски и Петре Кроневски.

Но, се чини дека амбасадорот Ристо Никовски е посветеник во редовното 
објавување свои мислења во колумни за актуелните настани поврзани со Маке-
донија. Тој е еден од најплодните колумнисти во голем број информативни гла-
сила во Република Македонија и пошироко. Автор е на книгите: „Македонското 
прашање повторно на маса“ (2012), „Улогата на САД во македонските голготи 
(1991 - 2013)“ (2013) и на популарното дело „Клучот за името е во Вашингтон, не 
во Атина“ (2015) .

Во своето последно дело „Клучот за името е во Вашингтон, не во Атина“, во вр-
ска со името и настанатите ирелевантни прашања и проблеми, амбасадорот Рис-
то Никовски вели дека на сите дипломати и земји треба да им се објаснат фактите 
дека: Македонија не претставува закана за ниту една земја, најмалку за Грција; 
името на земјата не е основа за каков било иредентизам, што го констатираше и 
„Бадинтеровата“ комисија; најдобра потврда дека сето тоа е точно е фактот што 
во изминатите 25 години немало никаков безбедносен инцидент меѓу двете земји. 

Така е, и покрај исклучително непријателското однесување на Атина кон нас и 
поставувањето на нелегални гранични блокади и пречки на нашите евро-атлант-
ски интеграции што ни нанесува несогледливи штети; нема никакви можности, 
кој и да дојде на власт во Македонија, да се актуализираат какви било терито-
ријални претензии кон Грција. 

Напротив, кај нив се присвојуваат делови на нашата држава; Македонија како 
држава, ваква каква што е, апсолутно е најдобро решение за сите соседи и ако 
ја немаше, требаше да се измисли; промената на името на државата неизбежно 
навлегува во, националниот идентитет на македонскиот народ и го негира. Такво 
нешто нема да прифати ниту една политичка опција во земјата под никакви ус-
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лови. Впрочем, и ако некој се осмели да го стори тоа, ќе предизвика внатрешни 
крвави пресметки, со враќање на комитите, со  несогледливи последици.  

Македонскиот народ неверојатно е трпелив и толерантен, и можеби, прете-
рано но, кога трпението ќе попушти, тој е незадржлив; евентуалната подлабока 
дестабилизација на Македонија, со промена на името, неизбежно ќе ги инволвира 
сите соседни земји.  

Нова балканска војна ќе биде единствениот излез во таков случај, а последи-
ците ќе бидат катастрофални за сите; и, последно ама не и најмалку важно–рас-
положението на Македонците е недвосмислено прозападно и покрај јазичните и 
верските блискости со Русија.  

Исто така, во делото „Клучот за името е во Вашингтон, не во Атина“,  Никовски, 
вели дека побрзото вклучување на земјата во НАТО и Европската Унија е најголе-
миот гарант не само за стабилноста и безбедноста на Македонија, туку и на цели-
от Балкан. Ако Вашингтон навистина сака да ја види Македонија во Алијансата, 
без неприфатливи услови, никој тоа не може да го спречи и може да се реализира 
во најкус можен рок, преку амбасадорите во Брисел.

Во продолжение Ристо Никовски смета дека за сето погоре наведено треба 
да има заклучок кој мора да биде таков, што политиката која ја води оваа Вла-
да, треба да е базирана токму на горните постулати и тоа мора да се почитува. 
На долгорочен план, единствено истата може да донесе позитивни резултати за 
сите. Затоа, сегашното дестабилизирање на земјата, за да се сруши власта, е крај-
но погрешен потег, бидејќи во земјата нема алтернативна политичка сила.

Тој, исто така, во неговото најново дело вели дека, пресилната американска 
поддршка за Албанците во  регионот и, особено, во Македонија, може да се пока-
же како контрапродуктивна. Ако се оди на нивно обединување, што сега изгледа 
како политика на Соединетите Американски Држави, разликите меѓу Приштина, 
Тирана и Тетово можат да експлодираат и да доведат до граѓанска војна. Алба-
нците се единствени кога е на маса националното прашање, ама на домашен 
план, и Ахмети и Тачи, и Рама и Бериша, и Тачи и Харадинај, сите се гледаат преку 
нишан. Моментално, тоа се случува во три различни држави ама ако, не дај Боже, 
утре сите се во една – судирот меѓу различните политички опции ќе биде неиз-
бежен.

Исто така, во делото „Клучот за името е во Вашингтон, не во Атина“ вели дека 
Македонија нема друга алтернатива освен да остане во процесот на преговори 
за името, но затоа може паралелно да бара тој предмет да се врати во Советот за 
безбедност. Но, во исто време, тој вели дека во моментот е силен впечатокот дека 
процесот под медијаторство на Метју Нимиц е дефинитивно доведен во ќор-сокак.

Главниот проблем според него се позициите на Вашингтон, потенцирајќи дека 
после распадот на Југославија, Соединетите Американски Држави за првпат во 
историјата се главни на Балканот. Тука, своите долгорочни интереси, вели амба-
садорот, тие ги реализираат преку стратешко партнерство со Албанците (не со 
Албанија) и истите не кореспондираат со македонските интереси. Со тоа се кон-
статира дека нашиот главен проблем, лежи таму во Вашингтон, не во Атина, по-
тенцирајќи дека македонската дипломатија мора да биде претпазлива и внима-
телна. 

Затоа, може да се заклучи, дека амбасадорот со кариера Ристо Никовски е чу-
вар на македонското име и на Македонија. 
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ГОГА ПЕЧЕНКОВСКИ 
ВЉУБЕНИК ВО ГОРНА ПРЕСПА

Животната приказна на Гога Печенковски е, истовремено, и историја на Прес-
па, а преку неа и на Македонија. Заоа што она што се случувало од исконските 
времиња на Александар Македонски, преку незаборавните битки на цар Самуил, 
до оние на Гоце Делчев и Стив Наумов и Мите Богоевски, во Преспанскиот Ре-
гион, ги отсликува сите историски голготи низ кои минувала Македонија, сè до 
нејзиното прогласување за самостојна и независна држава.

Гога (Ѓорѓи) Печенковски е роден на 6 мај 1920 година, но во матичната кни-
га фигурира датумот 20 април, веројатно по стариот календар, во селото Долно 
Перово, во Горна Преспа. Неговиот татко Андон бил роден во Перово во 1868 
година,  а неговата мајка Софија (Цоца)   во селото Покрвеник во 1875 година, со 
која имале пет деца.

Според податоците во скромната Монографија за Гога Печенковски издание 
на „Македонска искра“ (2004), од авторот на овие редови Славе Катин, Гога Пе-
ченковски потекнува од печалбарско семејство. Неговиот татко Андон уште како 
млад заминал на печалба во Истанбул. Тој бил активен член на ВМРО и учесник 
во Илинденското востание. Заедно со другите приврзаници на македонската ка-
уза, мотивирани од идеите за национална и социјална слобода, тие секогаш биле 
на првата борбена линија, подготвени да го жртвуваат својот живот за слободата 
на својата татковина. Иако младоженец, таткото на Гога, без збор ги прифаќал 
задачите што му биле поставувани.

Гога Печенковски уште како дете се интересирал за сите случки кои биле дел 
од животот на неговиот татко и неговите соборци. Тој се гордееше со неговото 
семејство, особено на неговиот татко Андон, кој бил еден од напредните селани 
во Долно Перово. Бил прочуен рибар и рибите што ги ловел ги продавал особено 
во Царев Двор. Неговата девиза да се сака Македонија и Преспа ја продолжил 
неговиот син Гога Печенковски.

Животната прикаска на Гога Печенковски започнува во Долно Перово, а завр-
шува во Ресен. Неговото родно место Долно Перово се наоѓа на средишниот дел 
од територијата на Општината Ресен, а непосредно до северниот брег на Прес-
пан-ското Езеро. Селото е рамничарско, и се наоѓа на иста надморска височина, 
како и езерото.  Овде нема пошумени подрачја, така што полските работи и ри-
боловот се основни дејности   на неговите жители. Во селото работеше основно 
училиште до четврто одделение. Бројот на жителите, од четиристотини  во 1961 
година, се намалил на околу двесте во 1994 година, со тенденција на натамошно 
намалување. Сите жители на селото се Македонци.

Во Долно Перово сè уште функционира црквата „Свети Атанасие“,која е  во 
стилот на трикорабни базилики. Таа се наоѓа на источната страна на селото, на 
брегот на Преспанското Езеро. Црквата е градена  со кршен и делкан камен, со 
кој се обработени прозорците и има два влеза: од западната и од јужната страна. 
Цр-ковниот трем се наоѓа од југозападната страна. Стариот живопис е оштетен, 
освен во незначителни фрагменти кои се наоѓаат на сводот од централниот ко-
раб. Црквата е подигната во 1867 година, а нејзината внатрешност денес е мал-те-
рисана и молерисана. Нема податоци за зографот што го работел иконостасот.

Задоволство е да се биде во Перово, зошто таму како и во цела Преспа, се 
чув-ствува свежината што доаѓа од високите букови и борови шуми на планините 
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Баба, Галичица и Бигла. Таму се дише чист планински воздух и секој може да се     
восхитува на убавината на природата и на природните контрасти што овој дел го 
прават толку привлечен.

Интересно е да се спомне дека во Долно Перово, покрај селската црква, во 
непосредна близина се подигнати и пештерските цркви „Свети Илија“. Се прет-
поставува дека пештерските цркви потекнуваат од XIX век, а подоцна се обно-
вувани, но денес се речиси сосема напуштени. Многу жители на Долно Перово и 
на Евла, како и на цела Преспа и Македонија заминале од родните огништа, но, 
останала носталгијата со која постојано живеат.

Поради исклучително добрите климатски и други услови, угостителско-турис-
тичкото стопанство во Преспа од година во година зазема сè позначајно место. За 
неговиот развој се преземаат организирани напори од страна на сите заинтере-
сирани субјекти. Видливи резултати во оваа гранка се постигнати во изминатите 
неколку децении, а плановите за неговиот развој во иднина се уште поголеми. 
Впрочем, постојните природни убавини, културно-историските споменици и по-
волните можности за нивно искористување, овозможуваат идеални услови за на-
тамошни продори на овој план, особено во развојот на домашниот и странскиот 
туризам, со што овој питом македонски крај ќе се вброи меѓу најдобрите рекреа-
тивни центри во земјата.

Затоа и во неговата монографија се вели дека, Гога Печенковски беше еден од 
големите вљубеници на Преспа и остана да го помине животот во Ресен, во Прес-
па. Таму, во Долно Перово тој се венчал со неговата животна сопатничка Славка 
во селската црква „Свети Атанасие“ во 1940 година. Меѓутоа, интересно е да се 
спомне  тоа што во тој период нивото на водата на Преспанското Езеро било мно-
гу високо, затоа младоженците и сватовите отишле во црквата со чунки (преспан-
ски кајчиња), бидејќи црквата била под вода.

Според зборовите на Гога, непосредно пред Втората светска војна, во Преспа 
била организирана Комунистичката партија, која била мошне активна на теренот. 
Во неа членувале и неговите братучеди, меѓу кои и Јонче Печенковски, кој бил ак-
тивист во тој дел на Преспа. Дури Гога раскажа дека на неговата венчавка, Јонче 
бил девер, но попот не го прифатил за девер, бидејќи Јонче бил комунист, однос-
но антихрист, кој не ја признавал црквата и за свадбата морале да назначаат друг 
девер.

Се чини политичката активност на Јонче ја продолжил Гога Печенковски уште 
како младоженец и се вклучил во народноослободителното движење. Имено, 
борбата за ослободување на Преспа значела прво воено крштевање на Гога како 
заменик политички комесар. Личностите во оваа категорија биле одговорни, сме-
ли, борбени и пожртвувани. Таков бил Гога Печенковски, тој бил активен борец во 
ослободувањето на Преспа од германските и албанските фашисти во 1944 годи-
на, сè до ослободувањето на сите територии во Македонија.

Според податоците во неговата монографија, може да се заклучи, дека исто-
ријата на семејството Печенковски е тесно поврзана со настаните во Македонија, 
со неј-зината историја. Нивната  приказна е македонски летопис за опстојувањето 
на Ма-кедонците. Македонија како земја и традиција, како етнички организам и 
општес-твена заедница, цели милениуми била запретана во пепелта на долгата 
бескрупо-лозна обесправеност, потчинетост и ропства од најразличен вид. Сè до 
нејзиното појавување на историската сцена како птицата феникс, рамноправна 
на големото светско семејство на народите и државите.
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Уште како момче, Гога работел како рибар, за подоцна да биде назначен за 
претседател на Земјоделската задруга во Долно Перово. Бил референт за откуп 
на земјоделски производи во Ресен, потоа бил на различни функции со задача 
да извршува голем број активности по партиска линија, меѓу кои, бил шеф на ка-
дровското одделение, организациски секретар во Партијата и на други функции. 
Во тие повоени немирни времиња, Гога бил испраќан на усовршување и учество 
на бројни конференции, семинари и други политички курсеви, особено оние кои 
се однесувале за унапредувањето на овоштарството и на други прашања и про-
блеми во земјоделството. Затоа и бил директор на Земјоделската задруга „Рес-
плод“ (ресенски плод) која била основоположник на напредокот на земјоделство-
то, особено на овоштарството во Ресен и пошироко, во Горна Преспа.

Интересно е да се одбележи дека при обработка на земјиштето, жителите 
од Преспа, често наидувале на темели од некогашни градби и водоводна кана-
лиза-ција. Таков е случајот со локалитетите кај Долно Перово, каде и денес се 
откопуваат глинени ќупови од големи размери, разни монети и други метални 
предмети. Вакви локалитети има речиси на сите страни на Преспанското Езеро.

Историските извори укажуваат дека Преспа, заедно со Охрид, претставувала 
крстопат на цивилизациите. Трајни сведоштва за тоа се бројните споменици од 
материјалната култура на Македонците, но и остатоците од три важни магистрал-
ни патишта: Виа Игнација, Епирскиот и Стариот битолски пат, како нај-стар ка-
равански пат од византиско време и средниот век. Трасата на тој пат почнувала 
од Корча, одела преку преминот Гора, долината на реката Черава и селото Љу-
баниште, до западната страна на Галичица. Потоа патот се спуштал до Стенски 
Хан каде што излегувал на Епирскиот пат. Оттаму одел по неговата траса до Сир 
Хан, од каде што скршнувал покрај северниот брег на Езерото кај Долно Перово, 
родното село на Гога Печенковски и од реонот на денешното село Под-мочани, 
се качувал на преминот Кодра, а потоа се спуштал до селото Маловиште, Битол-
ско. Одовде и денес, како некогаш, патот оди по реката до селото Кажани, а по-
тоа по рабовите на Цапарското Поле ги поврзувал сите потпелистерски села и се 
спуштал во Битола.

Инаку, процесот на осознавањето, во смисла, на национално освестување во 
Преспа, се јавил во XIX век, но и многу порано, со подигнувањето на верски хра-
мовии нивно украсување со икони и фрески, кои говорат за тешката историја на 
македонскиот народ. Иницијативите за подигнување на цркви и други објекти 
потекнувале од занаетчиите и трговците, особено во историските околности кои 
овозможувале извесна верска слобода на македонското население. Во таквите 
прилики доаѓале до израз и постигањата на македонските градители и зографи. 

Обновените археолошки истражувања на локалитетот на Голем Град на Прес-
панското Езеро, ги потврдија претпоставките за организирано живеење на овој 
езерски остров од III до I век пред нашата ера. Откриени се остатоци од две цркви 
и потврдено е постоењето на средновековна некропола. Населбата својот процут 
го доживеала во римскиот период од IV до VI век. Новото заживување би-ло ре-
гистрирано во периодот меѓу IX и XIV век, но овој пат како манастирски комплекс. 
Целосно била сочувана црквата „Свети Петар“, а делумно црквата „Свети Дими-
трија“, во која се претпоставува дека е погребан свети Димитрија.
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Д-Р ВЛАДО ПОПОВСКИ 
ИСТОРИЧАР, ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ И ОПШТЕСТВЕНИК

 Професор д-р Владо Поповски е меѓу најистакнатите историчари, кој досега 
осветлил голем број настани и личности кои се тесно поврзани со историскиот 
развој на македонскиот народ и Македонија. Како општественик бил министер зa 
одбрaнa, министер зa прaвдa, директор (основaч) нa Агенцијaтa зa рaзузнaвaње нa 
Републикa Мaкедонијa, член на Советот на Град Скопје од партијата ВМРО-ДПМ-
НЕ. Во 1991 годинa бил член нa Стручнaтa групa којa го подготвила текстот нa 
Устaвот нa Републикa Мaкедонијa.

Тој е роден на 21 септември 1941 година во Долна Преспа во убавото село Дол-
но Дупени, каде поминал дел од детството, за потоа заедно со семејството да го 
продолжи живеењето во Штип. Инаку, во близина на селото се наоѓа грчко-маке-
донската граница, како и планираниот граничен премин „Маркова Нога“. Воедно, 
месноста Маркова Нога претставува и најјужна точка на денешната територија на 
Република Македонија.

Тоа е распослано над Преспанското Езеро, со доста  викенд куќи кои гледаат 
кон егејскиот дел на Македонија и Мала Преспа. На брегот на езерото, пак, се 
наоѓа убавиот летен камп „Дупени бич“, еден од поубавите во Преспа. Во селото 
работи основно училиште до четврто одделение, а има и две продавници. Што се 
однесува за потеклото на името на селото Долно Дупени, досега не е пронајден 
пишан документ за неговото потекло, но од некои постари луѓе се пренесуваат 
неколку преданија и претпоставки. 

Меѓутоа, се знае дека името на селото има потекло уште од времето на цар Са-
муил. Инаку, Долно Дупени е старо христијанско село во кое отсекогаш живееле 
православни Македонци. Под различни облици на денешното име (Дубени, Дупе-
ни, Долно Дупени) неговото постоење е забележано во повеќе извори од различ-
ни периоди. Тоа е село со десет цркви, во кое црквата „Свети Архангел Михаил“ 
е главната селска црква, обновена во 1893 година на стари темели од крајот на X 
или почетокот на XI век. Во непосредна близина на оваа црква се наоѓа домот на 
Владо Поповски.

Интересно е да се спомене дека до ослободувањето на Македонија селото не-
мало 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, меѓу кои е и Владо Поповски.

 Основното осумгодишно обрaзовaние Владо го зaвршил во Штип со од-
личен успех. Но селидбите на неговото семејство го донеле во Скопје, каде завр-
шил гимнaзијa со одличен успех. Исто така, зaвршил и Прaвен фaкултет во Скопје 
со висок просек на оценки. Тоа го поттикнало да го продолжи неговото образо-
вание и се запишал на постдипломски студии во Скопје. Мaгистрирaл со одбрана 
нa темaта: „Политичките институции нa стaрa Грцијa“. Секако, врвот во неговото 
образование беше докторската дисертација на темa: „Устaвите во мaкедонското 
нaционaлно-ослободително движење кaко индикaтор зa неговиот држaвотворен 
кaрaктер" со што се стекнa со докторaт по историски нaуки.

 Во текот на неговиот работен век, најпрво бил избрaн за aсистент и нaучен 
сорaботник нa Институтот зa социолошки и политичко - прaвни истрaжувaњa во 
Скопје, потоа зa вонреден професор нa Филозофскиот фaкултет во Скопје и зa 
вонреден и редовен професор нa Прaвниот фaкултет во Скопје.
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Неговата љубов кон науката се пренесува преку предметите: политичкa соци-
ологијa, политички систем нa Југослaвијa, историјa нa прaвото, а држи предaвaње 
и по општa историјa и историјa нa мaкедонскиот нaрод ХIХ и ХХ век.

 Професор д-р Влaдо Поповски бил декaн нa Интерфaкултетските студии по 
новинaрство и  рaководител нa Студиите по политички нaуки нa Прaвниот фaкул-
тет во Скопје. Бил министер зa одбрaнa на должност од 4 септември 1992 до 20 
декември 1994 година, во Владата на Бранко Црвенковски; министер за правда 
на должност од 20 декември 1994 до 29 мај 1997 година, исто така, кога претседа-
тел беше Бранко Црвенковски; министер за одбрана на должност од 26 ноември 
2001 до 1 ноември 2002 година кога претседател  беше Љубчо Георгиевски. 
Сегa е член нa Советот зa безбедност нa Републикa Мaкедонијa. 

Во 1991 годинa бил член нa Стручнaтa групa којa го подготвила текстот нa 
Устaвот нa Републикa Мaкедонијa. Бил раководител на Работната заедница и 
стручните служби на Републичката конференција на Извршниот одбор на Собра-
нието на Град Скопје од 1988 до 1991 година. Од 1993 до 2001 година бил секре-
тар на Советот на Град Скопје. На истата функција член на Влада и министер без 
ресор Поповски бил од 1 ноември 2002 до 2006 година во владите на премиери-
те Бранко Црвенковски.

Професор д-р Владо Поповски по националност е Македонец, по вероисповед 
е православен христијанин и припаѓа на Македонската православна црква, Ох-
ридска архиепископија, а е член на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.

Професор д-р Влaдо Поповски досегa имa објaвено повеќе од 120 нaучни тру-
дови: моногрaфии, студии и стaтии. Добитник е нa Републичкaтa нaгрaдa зa нaукa 
од облaстa нa историските нaуки „Гоце Делчев“.

 Негови повaжни објaвени трудови се: „Изборите и положбaтa нa грaѓaните 
во изборниот процес“, Скопје, 1994 годинa (моногрaфијa); „Политичките институ-
ции и општествениот живот во стaрa Грцијa“- Скопје, 1986 годинa (моногрaфијa); 
„Прaвилaтa нa мaкедонскиот востaнички комитет од 1988 годинa“, Скопје, 1979 
годинa (коaвторскa студијa);  „Мaкедонскaтa лигa и Устaвот зa идното држaв-
но уредувaње нa Мaкедонијa“ Скопје, 1985 годинa (коaвторскa студијa); „Мaке-
донското нaционaлно ослободително движење до ТМРО“, Скопје, 1989 годинa 
(моногрaфијa); „Берлинскиот договор и неговото историско и прaвно знaчење 
зa Мaкедонијa“, Новaя и новеишaя история номер 5 1996 годинa РАН - Москвa 
(стaтијa);  „Локaлнaтa сaмоупрaвa во Републикa Мaкедонијa, Годишник нa МГУ“ 
- „Ломоносов“, 1998 годинa, серијa прaво (стaтијa); „Мaкедонското прaшaње во 
документите нa Коминтернaтa (студијa и документи - том први, книгa - eден и двa 
- Историски фaкултет при Московскиот универзитет" „Ломоносов“ и НИП „Ѓурѓa“, 
Скопје 1999 годинa.

Треба да се одбележи дека професор д-р Владо Поповски е познат македонски 
историчар, интелектуалец и публицист. Така,  меѓу другото,  во 2015 година ја обја-
ви книгата со историски истражувања „Руската и советската надворешна политика 
и македонското прашање“. Во делото се претставени неговите истражувања кои 
претставуваат тематска целина, бидејќи  тие ги третираат прашањата на надво-
решната политика на Русија и на СССР кон Балканот и, посебно, кон Македонија.

Поттик за нивното објавување и поставување во еден тематски контекст во 
ваква книга е постоењето на една помалку парадоксална ситуација. Имено, тек-
стовите на Поповски веќе станаа факт од историографијата од странство, во прв 
ред, во Русија и во Бугарија.
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Појавата на книгата „Руската и советската надворешна политика и македон-
ското прашање“  во Македонија  е полезна од причини, што во Македонија, бројот 
на историчарите кои се занимаваат со надворешната политика на Русија е многу 
мал. За овие прашања се интересираат не само дипломати, новинари и историча-
ри, туку и пошироката јавност. Во тој поглед може да се констатира дека односот 
на Русија кон Македонија е важен дел од етаблирањето на  посебноста и нацио-
налната свест кај Македонците  а и кај другите балкански народи.

Трудовите кои ја сочинуваат оваа книга имаат голема улога во објективиза-
цијата, деполитизацијата и демитологизацијата на односот на Русија  и на СССР 
кон Македонија и улогата за рационално и конструктивно доживување и разби-
рање на руско(советско)-македонските историски и политички релации.

Во врска со овие релации, професор д-р Владо Поповски вели дека зад по-
делбата на Македонија стоела Царска Русија и дека руската дипломатија ја пре-
допределила судбината на Македонија. Така, наспроти македонските стремежи 
за создавање на сопствена држава, Царска Русија планирала и настојувала Ма-
кедонија и нејзиниот народ да ги подели или да ги приклучи кон една балканска 
држава. 

Тие настојувања се јавиле уште од крајот на XVIII век и траеле сé до поделбата 
меѓу Србија, Бугарија и Грција. Таа никогаш не ги земала предвид ниту македон-
ските интереси, ниту стремежите на македонските субјекти. Напротив, нејзе и бил 
трн во око македонското револуционерно движење. Таквиот нејзин однос кон ма-
кедонското прашање оставило најдлабоки траги предопределувајќи ја судбината 
на Македонија и на македонскиот народ. Ова се сознанијата до кои може да се 
дојде врз основа на најновите проучувања од документите од руските архиви. 

Според професор д-р Владо Поповски, Царска Русија до појавата на Македон-
ската револуционерна организација презела неколку драматични и крути чекори 
со кои оневозможила какви било изгледи за успех на македонскиот фактор за не-
гово црковно, политичко и државно оспособување. Таа решително го притиснала 
султанот да не дозволи каква и да е процедура и перспектива на Македонците за 
црковна еманципација од Патријаршијата и од Егзархијата, за обнова на Охрид-
ската архиепископија, или за Унија со Ватикан.

Под притисок на самиот император, руската окупациска војска во Бугарија 
подготвила војничко задушување на Кресненското востание, а во 1886 година 
започнала да го разработува планот за постигнување сојуз на балканските др-
жави во чија основа стоела делбата на Македонија. Оттогаш па натаму, Русија 
воспоставила контрола над политичките процеси на Балканскиот Полуостров и 
посебно над тие во Македонија. 

„Македонската револуционерна организација која се афирмирала како општ 
и суверен претставник на македонското население за создавање посебна маке-
донска држава, со самото тоа, за рускиот фактор станала опасен противник и ом-
разен субјект. Оттогаш па натаму руската официјална политика ќе стане мошне 
груба во односот кон македонскиот фактор, а овој ќе ги доживее своите најдра-
матични моменти и периоди, масовно жртвувајќи се и, конечно, губејќи ја битката 
за своите цели и за интересите на Македонија и нејзиниот народ“, додава Попов-
ски кој подолг период копа по руските архиви од тој период.
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ВАСИЛ СТЕРЈОВСКИ 
ПОЗНАТА ЛИЧНОСТ ОД МАЛА ПРЕСПА

Васил Стерјовски е еден од најпознатите и политички меѓу најактивните Ма-
кедонци од Мала Преспа и пошироко. Тој е генерален секретар на партијата Ма-
кедонска алијанса за европска интеграција за положбата на македонското мал-
цинство во Албанија;  заменик-претседател на партијата на Македонците, Маке-
донска алијанса, и беспоштеден борец за правата на Македонците во Албанија. 
Работи како директор на Јавното претпријатие за водовод во Корчанската област.

Стерјовски е чувар на македонските национални и културни вредности во Ал-
банија и активист кој бара донесување Закон за малцинствата, воведување на 
македонскиот јазик во наставата во областите каде што живеат Македонци и во 
поголемите албански градови, како и за помош на матичната држава кон нив.

Во биографските податоци на овој перспективен Македонец е забележано 
дека тој е роден во Корча на 17 мај 1982 година, а неговите родители се од село 
Горна Горица, Мала Преспа, каде и тој живееше до пред 7 години. Основното об-
разование го завршил во ОУ „Отпорот на Горичени“, во село Долна Горица, а сред-
ното образoвaние во Гимназијата „Трајан Георгиевски и Митре Колевски“ во Пус-
тец. Во 2006 година дипломирал на групата Историја на Филозофскиот факултет 
при Универзитетот „Свети Кирил и Mетодиј“ во Скопје. На истиот Универзитет, на 
Институтот за национална историја е на постдипломски студии. 

Васил Стерјовски го започна своето образование и својот работен век токму во 
Пустец, во првата општина во Мала Преспа, во Албанија, во рамките на околијата 
(округот)  Горица (Корча). Тоа е административен центар на Општина Пустец која 
од 1973 до 2013 година се нарекувала  Лиќенас. Денес грбот на општината го 
содржи древниот македонски симбол Ѕвездата од Кутлеш (Палатица) над кој стои 
натпис на македонски јазик - Општина Пустец, а под него и на на албански јазик. 
Тоа е, всушност, прв случај на официјална употреба на македонскиот јазик во Ал-
банија.

Општината Пустец во која живеат 5.200 жители по националност Македонци е 
оддалечена 25 километри од градот Корча. Таа е составена од 9 стари и едно ново 
село кое сега се формира, а тоа се: селата  Пустец, Леска, Зрноско, Церје, Шулин, 
Глобочени, Долна Горица, Туминец, Горна Горица и новото село Нова Горица. 

Во Пустец постои црква „Свети Архангел Михаил“ изградена во 1754 година, 
денес обновена и реновирана од голем број донатори. Исто така, во селото ра-
ботат основно и средно училиште, а овозможено е образование на македонски 
јазик само до четврто одделение. Во рамките на училиштето во Пустец постои и 
библиотека со огромен фонд книги на македонски јазик.

За значајните постигнувања  во Општина Пустец, секако, меѓу најзаслужните 
е Васил Стерјовски. Тој беше заменик-градоначалник на Општината во периодот 
од 2007 до 2010 година. Потоа е назначен за директор на Јавното претпријатие за 
водовод за регионот на Корча, каде ја врши функцијата од 2010 година до денес. 
Исто така, Стерјовски е советник во Советот на Општина Пустец од 2015 година 
и, исто така, е советник во Советот на Округот на Корча од 2015 година до денес. 

Според Стерјовски Македонците од Мала Преспа имаат поголема среќа од 
Македонците во Пиринска и Беломорска Македонија. Имено, Македонците се 
признати како малцинство во Република Албанија и имаат одредени права на таа 
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територија. За жал, не насекаде се истите права. Токму тоа е и нивната борба: сите 
Македонци каде и да живеат во Албанија, да имаат исти права, како  и граѓаните 
Албанци. Тие очекуваат, а и во согласност со препораките на Европската коми-
сија, се надеваат дека пред да стане Албанија членка на Европската Унија, да на-
прави одредени подобрувања. Тие бараат Закон за малцинства и да се изборат за 
сите права кои произлегуваат во согласност со тој Закон. За среќа, во Албанија, за 
првпат Македонците имаат поддршка и од Народниот правобранител кој напра-
ви специјален извештај за состојбата на Македонците во Албанија.

Стерјовски проценува дека во Албанија живеат повеќе од 120 илјади етнички 
Македонци. Најголема концентрација има во областите Мала Преспа, Гора и Голо 
Брдо, но Македонците ги има речиси на целата територија на државата.   Всуш-
ност, тоа раселување е стратешки обмислено од властите и државата со цел да 
се раситни и да се разедини македонското етничко ткиво и само по себе да се 
интегрира и да се асимилира во албанското милје.

Инаку, според Стерјовски, Македонците во Албанија  не очекуваат којзнае 
колкава промена на нивните права, зашто, речиси, сите досегашни влади имале 
иста стратегија и, речиси, консензус по однос на правата на Македонците. Иако 
сите изјавуваат дека Албанија е пример за малцински права, а тоа го викаат уште 
од времето на комунизмот, сепак, работите на терен не стојат така. Има, подо-
брување на некои права, но, главно, тоа е ограничено во рамките на нивното ор-
ганизирано живеење. Во овој контекст, Стерјовски нагласува дека на нив им се 
укинати 5 етнички македонски општини во областа на Голо Брдо и тоа: Стеблево, 
Требиште и Острени,  и 2 општини во областа на Гора (Шиштарец и Запот).

За сите прашања и проблеми на Македонците во Албанија, Васил Стерјовски 
е сериозно заинтересиран. Затоа, не случајно бил избран на следните функции: 
претседател на Студентското друштво на Македонците од соседните земји од 
2002 до 2007 година; генерален секретар на партијата Македонска алијанса за 
европска интеграција од 2013 година; член на албанската група за човекови пра-
ва од 2012 година; член на Унијата на албански новинари од 2012 година и други. 

Треба да се одбележи дека  Стерјовски е основач, а бил и претседател на Унија-
та на млади сили на партијата Македонска алијанса за европска интеграција, од 
2007 до 2013 година; тој е еден од основачите и на македонските друштва во 
Албанија, „Илинден“ во Тирана во 2009 година, „Сонце“ во Корча во 2011 година 
и „Мост“ во Голо Брдо во 2012 година, со придонес и во основањето на македон-
ското друштво „Прегор“ во Поградец во 2013 година. 

Според Стерјовски, инфраструктурата во пределите каде што живеат Маке-
донците е, речиси, никаква. Условите за живот се тешки. Нема никакви инвести-
ции, ниту развиток на индустријата и токму од тие причини, Македонците се при-
нудени да ги напуштаат руралните краишта и да мигрираат во потрага по подо-
бри услови за живот. Тој процес е речиси во континуитет, а државата и понатаму 
упорно не инвестира во пределите каде што живеат Македонци. Тој вели дека 
тие немаат ниту елементарни услови за живот, нема канализација, нема доволно 
вода, нема амбуланта, нема многу нешта кои се неопходни за живот и тоа е при-
чината што речиси цели села што биле населени со илјадници етнички Македон-
ци, денес се опустошени, а нивните жители се раселени по поголемите албански 
градови. Тој го наведува примерот со Требиште во Голо Брдо кое пред триесети-
на години имало 7.000 македонски жители, и кое во комунизмот било наречено 
„Мала Кина“, денес има помалку од 1.000 жители. Има и други места со слични 
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судбини. Тој вели дека за разлика од Гора и Голо Брдо, во Мала Преспа има мал-
ку подобри услови. Така, инфраструктурно, со патот кој ги поврзува со Стење и 
 Корча во  голема мерка се подобрија условите за живот. Меѓутоа, тие се надеваат 
и очекуваат поголема поддршка и од Владата на Република Македонија.

Притоа, Стерјовски вели дека Македонците во Албанија имаат добра поддрш-
ка од страна на Македонија. Тие имаат можност да студираат на македонските 
универзитети во Република Македонија, а со тоа повеќе стотини дипломирани 
стручни кадри кои се враќаат во Албанија се соодветно вработени. Од друга стра-
на, пак, според Стерјовски тие немаат никаква помош во однос на инвестиции или 
економска поддршка од Владата на Република Македонија и не само сегашната, 
туку и од сите претходни влади. Според него, ако имаше барем малку таква еко-
момска и инвестициска грижа, ќе немаше ниту иселување ниту асимилирање на 
Македонците во Албанија. Затоа, тој постојано апелира за соработка на македон-
ските со албанските власти, да им се помогне на  Македонците во Мала Преспа и 
во другите краишта во Албанија, со цел тие да имаат подобра и попросперитетна 
иднина.

Васил Стерјовски е беспоштеден борец за правата на Македонците во Алба-
нија. Тој тоа го прави како основач и главен уредник на весникот „Македониум“, 
орган на македонското друштво „Сонце“ од Корча, кое е добитник на признание 
од страна на Унијата на албанските новинари за особен придонес во афирмација 
на македонската заедница во Албанија во 2013 година; како дописник за весни-
кот „Преспа“; како член на уредувачкиот одбор на албанскиот весник „Корча“ и 
како администратор на телевизијата „Кристал Плус“ во Корча, која емитува маке-
донска програма.

Тој пројавува голем интерес и на културен план. Така, Стерјовски е организатор 
на македонските фолклорни фестивали „Преспа 2008“, „Преспа 2010“ и „Сонце 
2015“ во Корча. Автор е на видеоматеријалот „Жената чувар на традицијата во 
Преспа“, кој е награден од страна на Министерството за култура на Албанија, во 
2014 година,  на манифестацијата „Покажи ја твојата култура“ во Тирана. Тој е 
учесник на повеќе меѓународни конференции со реферати за Македонците во 
Албанија, како и учесник на повеќе тркалезни маси и конференции за правата 
на малцинствата во Албанија, почнувајќи од  2007 година до денес. Исто така, 
тој е промотор на учебникот „Научи брзо и лесно македонски“, од д-р Валентина 
Нестор од Тирана, која се занимава со лингвистика, лексикологија и со научно 
истражувања на македонскиот јазик. 

Според Стерјовски, партијата Македонска алијанса за европска интеграција 
како единствена македонска партија што ги претставува интересите на македон-
скиот народ во Албанија го поддржува Прогрес - извештајот за интеграција на 
Република Албанија во Европската Унија, но изразува длабока вознемиреност и 
протестира за делот на Извештајот во кој  се вели дека во Мала Преспа, Голо Брдо 
и Гора постои бугарско малцинство, предложено од бугарските европратеници 
Андреј Ковачев и Ангел Џамбаски.

Партијата Македонска алијанса за европска интеграција истакнува дека малцин-
ството што живее на овие простори и во цела Албанија е македонско малцинство, 
официјално признато во Преспа, иако не и во регионот на Голо Брдо и Гора. Инаку, 
во Албанија живее македонско, грчко, српско, црногорско, влашко, ромско, бошњач-
ко и египќанско малцинство. Напорите за признавање на непостоечко „бугарско 
малцинство“ во Албанија го сметаат како фалсификат на историјата и на вистината.
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Д-Р  ЃОКО СТРЕЗОВСКИ 
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

Ресен, чиј актуелен градоначалник е д-р Ѓоко Стрезовски, е општествено-по-
литички и културен   центар на Преспа. Се наоѓа во средишниот дел на Горна 
Преспа, од двете страни на патот Битола – Охрид и Охрид – Корча. Ресен е по-
веќевековна населба, каде покрај Македонците живеат и други етнички групи. 
Како населба со градски статус егзистира околу три века. Ресен се карактеризи-
ра со голем број стари македонски архитектонски остварувања од минатиот век, 
како и со интересните зданија како што се Сарајот, касарната, гимназијата, некои 
хотели  и друго.

Една друга карактеристика за Ресен, а и за сите делови на Преспа, е таа што 
револуционерното движење за национално и социјално ослободување на маке-
донскиот народ од турското ропство се појавило пред крајот на XIX век. Исто така, 
тоа е место на голем број иселеници насекаде по светот. По Илинденското вос-
тание дел од работоспособното христијанско население заминало на печалба во 
некои европски и прекуокеански земји, со што била проширена печалбарската 
традиција, започната кон средината на XIX век.

Печалбарството од Ресен и Преспа продолжило и по Балканските и по Првата 
светска војна достигнувајќи кулминација по Втората светска војна. Околу една 
третина од населението на Општина Ресен, како печалбари или иселеници живее 
надвор од Македонија. Најмногу  Преспанци има во Австралија, Канада и САД, 
како и во Европската Унија (Германија, Франција, Шведска, Швајцарија, Белгија, 
Данска, Италија) и други земји.

Во биографските податоци на актуелниот градоначалник д-р Ѓоко Стрезовски  
стои дека тој е роден на 27.1.1964 година во Ресен. Основно и средно образова-
ние завршил во Ресен, а дипломирал на Природно-математичкиот факултет при 
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј”- насока - Географија во Скопје. Магистер 
е по менаџмент на образование, магистрирал на ПФБ при Универзитетот „Свети 
Климент Охридски“ во Битола, каде што и ги заврши и докторските студии. Автор 
е на повеќе стручни и научни трудови од областа на криминалистиката, односите 
со јавноста и образованието.

Во професионалната кариера, меѓу другото, бил директор и главен и одгово-
рен уредник на Центарот за печат и радио - Ресен, директор и главен и одговорен 
уредник на информативниот магазин „Балканска газета“, виш советник во каби-
нетот на министерот за внатрешни работи, началник на ОВР Ресен, а до стану-
вањето градоначалник бил портпарол на СВР Битола.

Во периодот од 1996 до 2000 година бил советник во Советот на Општина Ре-
сен, каде извесен период бил координатор на советничката група на ВМРО-ДПМ-
НЕ. Четири години бил потпретседател и исто толку години претседател на ОК 
ВМРО-ДПМНЕ Ресен. Девет години бил член на ЦК ВМРО-ДПМНЕ и делегат на 
четири конгреси на  оваа партија.

Познат е и како спортист и спортски работник. Играл фудбал во Ф.К „Преспа” 
и Ф.К. „Братство“ од Ресен, а најголемиот дел во спортската кариера ја поминал 
како ракометар на Р.К. „ШИП Преспа“ и Р.К. „Јафа-промет“ од Ресен, каде бил 
долгогодишен капитен. Шест години бил ракометен судија, а денес е технички 
директор на Ф.К. „Преспа“.
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Од 11.4.2013 година со победата во вториот круг на локалните избори, м-р Ѓоко 
Стрезовски се наоѓа на позицијата градоначалник на Општина Ресен, а со негово-
то доаѓање забележани се поголем број активности и проекти кои одат во насока 
на подобрување на квалитетот на животот на жителите на Општина Ресен.

Поставување на целокупната работа на локалната администрација кон сис-
темски пристапи за потребите за развој на Општина Ресен, раздвижи поголем 
број сектори и сфери кои продуцираа преку стотина реализирани проекти. 

Во исто време, начинот и темпото на работа создаваа имиџ на Општината како 
перманентен сервис на населението и главен двигател на целокупниот развој. Во 
процесот на планирање, реализација и евалуација на проектите и активностите, 
Стрезовски наметна критериуми според кои, не се дозволува еднострано адми-
нистративно спроведување на активностите, туку истите се дел од заедничко 
детектирање и предлагање решенија за проблеми и предизвици помеѓу админи-
страцијата, бизнис-секторот и невладините организации. 

Според сите релевантни показатели кои се однесуваат на досега сработено-
то, на реализираните проекти и конкретните активности преземени од страна на 
Општина Ресен во насока на подигање на нивото на квалитетот на живеењето на 
граѓаните на Преспа, градоначалникот Стрезовски вели, дека изминатиот период 
може да се окарактеризира како период на реализација на исклучително значајни 
проектни зафати речиси во сите сегменти на општественото живеење. Исто така, 
тој истакнува дека со реализацијата на огромниот број проектни активности, се-
која година се заокружуваат значајни инвестициски циклуси, кои започнале уште 
во 2013 година, а кои слободно можат да се окарактеризираат како врвен и не-
доживеан подем на преспанските простори во последниве неколку децении 

Инаку, Ресен во историјата е забележан и како место каде што се појавиле ни-
кулците на Младотурската револуција (1908). Меѓу првите организатори бил и 
ресенчанецот – мајор Ахмед Нијази – бег, командант на турскиот воен гарнизон. 

Во годините по Првата светска војна, веќе како населба со градски статус, Ре-
сен почнал постепено да се ослободува од својата „рурална идила“ и поинтен-
зивно да се развива на културен, информативен и спортски план. Така уште во 
1916/1917 година бил формиран првиот тамбурашки оркестар, за потоа да се 
основа и првиот фудбалски клуб „Преспа“. Пред Втората светска војна била от-
ворена првата библиотека со скромен фонд книги, а во 1946 година се отворила 
Народната библиотека, за денес како матична библиотека да работи со фонд од 
околу триесетина илјади книги.

Годините по ослободувањето на Македонија биле период кога се отвориле не-
колку училишта на мајчин македонски јазик, проработило првото кино во градот, 
бил формиран Работничкиот универзитет како самостојна образовна, воспитна и 
културна институција, почнало со своја програма во етерот првото радио во Преспа, 
се формирал Вокално–инструменталниот ансамбл „Ресенчани“, Културно–умет-
ничките  друштва „Братство“, а потоа и „Таше Милошевски“ и други институции.

За културното живеење во Ресен е карактеристична 1973 година кога во Оте-
шево се отвори Ресенската керамичка колонија, која во 1993 година прерасна во 
меѓународна ликовна манифестација, а во 1999 година е примена  за членка на 
Меѓународната академија за керамика при УНЕСКО во Женева. Своја галерија 
има во Домот на културата (во Сарајот) во Ресен.

Ресен, сè до Втората светска војна имал педесетина жители со завршено 
средно, вишо и високо образование. По војната само со вишо и високо образова-
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ние се стекнале повеќе од стотина ресенчани. Многумина од нив работеле и сè 
уште работат на високи политички, државни, општествени и стопански позиции. 
Меѓу учените ресенчани ќе ги споменеме само следните: Христо Татарчев, еден 
од организаторите на ВМРО, Симеон Радев, бугарски дипломат, Кирил Миљов-
ски, академик на МАНУ, прв ректор на Универзитетот  „Свети Кирил и Методиј“ 
во Скопје, Борис Миљовски, познат новинар, Траги Тозија, културни работници, 
Кирил Чавдаровски, судија и други. Потоа, од Ресен има дваесеттина универзи-
тетски професори, бројни новинари, стопанственици, дипломати, како и познати-
те писатели: Радослав Петковски, Ацо Филип, Светлана Христова–Јоциќ, и многу 
други видни личности..

Во Преспанската котлина постојат 74 села, од кои 43 се во Општина Ресен. Во 
оваа општина бројот на населението е околу 17.000 жители, од кои околу 13.000 
се Македонци, потоа околу 1.800 се македонски Турци, околу 1.500 се македон-
ски Албанци, а околу 700 се други националности. Во Долна Преспа, во делот на 
јужниот сосед живеат припадници на македонската, елинската, влашката, албан-
ската и други националности, додека во Мала Преспа живеат само Македонци.

 Според зборовите на Стрезовски, кога станува збор за проектите во областа на 
водоснабдувањето, интересно е да се напомни и податокот дека се реализирани 
неколку минијатурни зафати. Имено, со финансиска поддршка на УНДП, во рам-
ките на реализацијата на неколкуте мали инфраструктурни проекти, беа изврше-
ни значајни зафати на водоснабдителниот систем во населбите „Славејко Арсов“ 
и „Преспанска“, како и на горните делови на Јанковец, со кои целосно е симнат од 
дневен ред проблемот со водоснабдувањето на овие високи делови на градот.

На планот на интервенирање на водоснабителните системи, реализирани се 
и проектите за подобрување на водоснабдувањето во селата Наколец и Долно 
Дупени.

Проектот за целосна реконструкција, модернизација и надградба на системот 
за улично осветлување во Општина Ресен е уште еден од зафатите од капитален 
карактер, реализиран во текот на 2016 година.

Исто така, треба да се споменат проектите за осветлување на сообраќајните 
јазли кај туристичките населби Претор и Крани, како и во Царев Двор; целосното 
реконструирање на локалниот патен правец кон село Лева Река; реконструкција 
на патниот правец Битола-Ресен-Буково; реконструкција на водоводот во село 
Сливница; изградба на систем за одведување на фекалните отпадни води во село 
Дрмени и друго.

Според Стрезовски, изградбата на двете најсовремени и најдобро уредени 
плажи не само во државни рамки, туку и пошироко, во туристичките локалитети 
Стење и Сливница, претставуваат силен импулс за развојот на туризмот во Прес-
па, кој некогаш беше една од носечките стопански гранки во општинава.  

Градоначалникот Стрезовски посебно ги потенцира исклучително значајни-
те проекти од областа на културата и социјалната сфера кои се реализирани во 
Општината. Меѓу нив најзначајна е изградбата и ставањето во употреба на Спо-
мен-куќата – Музејот на Татарчеви, како значаен културно-историски споменик, 
изграден во чест на првиот претседател и предводник на Македонската револу-
ционерна организација, д-р Христо Татарчев, а кој истовремено дополнително ќе 
ја збогати туристичката понуда на Преспа,  на  овој питом, раскошен и преубав дел 
од македонската земја.
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ЕДМОНД ТЕМЕЛКО 
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПУСТЕЦ

Мала Преспа како нераскинлив дел од Македонија беше дадена на Албанија 
по потпишувањето на Версајскиот мировен договор во 1919 година. Со овој до-
говор заврши поделбата на Македонија меѓу Србија, Грција, Бугарија и Албанија 
и започна ерата на денационализација и присилна асимилација на македонскиот 
народ во етничка Македонија.

Денес, Македонците во Албанија имаат далеку поголема слобода и човекови 
права од Македонците во Грција и Бугарија, меѓутоа, сепак, тие се недоволни. А 
сè уште постојат бројни прекршувања на човековите права во Мала Преспа, Гора 
и Голо Брдо и на други места каде живее македонско население.

Според поголем број податоци, реалниот број на етнички Македонци во цела 
Албанија е оценет како поголем од 200.000 лица. Нивната најголема концентра-
ција е во пограничните региони на Гора, Голо Брдо и Мала Преспа. Исто така, има 
голем број Македонци кои живеат во Тирана (околу 20.000), Поградец, Корча, Ка-
ваје, Елбасан и други места.

Меѓу Македонците во Република Албанија посебно место има името и делото 
на Едмонд Темелко. Тој e македонски политичар и првиот градоначалник Маке-
донец во Албанија кандидиран од партијата „Македонска алијанса за европска 
интеграција“. Таа е партија на македонското малцинство во Албанија, формирана 
на 30 октомври 2004 година во  Тирана,  како прва македонска партија во Алба-
нија која ги застапува и се бори за македонските интереси и  се грижи за полож-
бата и правата на Македонците во Република Албанија. На 24 април 2009 година, 
по 4 години од формирањето на партијата, беше одржан нејзиниот прв конгрес. 
За нејзин прв лидер е избран Едмонд Темелко. 

Тој е роден на 7 јули 1972 година, во селото Пустец, во Мала Преспа. Потекнува 
од македонско христијанско семејство чиј татко бил учител по македонски јазик 
во Албанија. Едмонд Темелко е ветеринар по струка, градоначалник на Општина 
Пустец, бранител на македонската вистина и на правата и интересите на Маке-
донците во Албанија. Основното и средното образование го завршил во родното 
место, а дипломирал на Земјоделскиот факултет во Тирана, оддел ветеринарство. 
Покрај политичкиот ангажман, Темелко водел и приватен бизнис.

Едмонд Темелко со неговите соработници има тесна соработка со партијата 
„Македонска алијанса за европска интеграција“, со седиште во Прилеп, а којашто 
ја води Ѓорѓија (Џорџ) Атанасоски од Флорида, Соединетите Американски Држа-
ви, со Светскиот македонски конгрес, ОМО „Илинден-Пирин“, „Виножито“ и со 
бројни други организации, друштва и асоцијации во Република Македонија и ши-
рум светот.

Едмонд Темелко за првпат на функцијата градоначалник на Општина Пустец 
е избран на 18 февруари 2007 година, а повторно реизбран на изборите во 2011 
и 2015 година . На сите овие избори, речеси секогаш освојува 75 % од гласовите 
на излезените гласачи, што покажува колку голем авторитет и почит ужива тој 
помегу своите сограѓани Македонци во Пустец.

Инаку, Мала Преспа или Долна Преспа, како Преспанци ја нарекуваат е гео-
графска област која се протега покрај југозападниот брег на Преспанското Езеро. 
Целата област се состои од десетина села коишто се организирани во Општина 
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Пустец. Селото Пустец, пак, е најголемата населба со повеќе од пет илјади жите-
ли, а истовремено е и седиште на Општината, чиј градоначалник и сите членови 
на советот на оваа, за жал, единствена македонска општина во Република Алба-
нија,  се етнички Македонци.

Интересно е да се спомне дека грбот на Општината го содржи древниот ма-
кедонски симбол, 16-кракото сонце од Кутлеш (Палатица - Виргина) над кое стои 
двојазичен натпис на македонски јазик - Општина Пустец, а под него и на албан-
ски јазик.

Моментално Едмонд извршува трет мандат а зад себе има многу успеси за 
унапредувањето на правата на Македонците и македонските интереси во Репу-
блика Албанија. Имено, негова заслуга е што за првпат во историјата на оваа со-
седна земја, со македонски јазик е обележана целокупната сообраќајна сигнали-
зација, улиците, плоштадите, јавните установи и селата во Мала Преспа, со имиња 
на настани и личности кои оставиле белег во македонската историја.

Постојат неколку организирани и активни здруженија и партија на Македонци-
те во Албанија, но можностите за политичка активност се мали, бидејќи државата 
не дава финансиска поддршка на нивните организации. Згора на тоа, Република 
Албанија, татковината на неколку стотици илјади Македонци со христијанска и 
муслиманска вероисповед, под маската на „пријателството на демократска“ Гр-
ција, ја има признато Република Македонија под срамното име.

Во исто време треба да се нагласи дека позицијата на етничките Македонци 
во Албанија е далеку од онаа на етничките Албанци во Република Македонија. 
Додека во Република Македонија етничките Албанци се и министри и пратеници 
во Собранието и нивната голема партија е коалициски владин партнер, Македон-
ците во Албанија сé уште немаат можности за вистинско политичко учество во 
земјата каде живеат.

Во моментов, не постојат етнички македонски пратеници, а мал број од Маке-
донците се застапени во институциите на државната власт и локалната самоупра-
ва, во споредба со прекубројната застапеност во администрацијата на Албанците 
во Република Македонија. Затоа може да се каже дека, животот си тече и лузните 
ги влече. 

Едмонд Темелко како градоначалник на Општина Пустец и во исто време како 
член на Македонска алијанса за европска интеграција во Република Албанија по-
стигнал завидни резултати. Така, меѓу другото, во последните години се случија 
безброј активности кои пред албанската јавност и светот го покренаа прашањето 
за положбата и правата на Македонците во цела Албанија, а Македонската пар-
тија се прошири и надвор од Мала Преспа.

Едмонд Темелко во 2009 година наследи партија со градоначалник и некол-
ку советници Македонци во Општина Пустец. Денес, Македонската партија има 
директор на Јавното водоводно претпријатие во Корча, во лицето на истакнатиот 
Македонец, Васил Стериовски. Благодарение на директорското место во Корча, 
вработени се неколку Македонци од Корча, што го зајакна влијанието на Маке-
донската партија во регионот.

Македонската партија формира свои ограноци во повеќе градови во Голо 
Брдо и Гора. На последните локални избори Македонската партија убедливо ја 
освои власта во Општина Пустец, иако, за жал, под сомнителни околности за 20 
гласа изгуби во Општина Требиште, Голо Брдо. На последните локални избори 
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Македонската партија за првпат доби советници надвор од Општина Пустец, и 
тоа 11 советници во пет општини, и тоа во општините: Пустец, Требиште, Пирг, 
Центар Билишта и во градот Билишта...

Македонската партија за време на мандатот на Едмонд Темелко презеде ло-
кална телевизија во Корча, која за првпат јавно во етерот на Република Албанија 
емитува програми на македонски јазик.

Исто така, треба да се одбележи дека благодарејќи на коалицијата на Маке-
донска алијанса за европска интеграција со Демократската партија во Република 
Албанија, Општина Пустец успеа да асфалтира неколку локални патишта кои ги 
поврзуваат селата со националниот пат. Во речиси сите села се инвестира во во-
доводи и канализации.

Општина Пустец традиционално почна да го организира Македонскиот фол-
клорен фестивал, да го празнува националниот празник Илинден, како и позна-
чајни празници поврзани со историјата на македонскиот народ, 24 мај - Денот на 
сесловенските и семакедонските просветители - светите браќа Кирил и Методиј 
и 8 Септември - Денот на независноста на Македонија.

За жал, во февруари 2016 година, по налог на Специјалното јавно обвинител-
ство на Република Македонија, градоначалникот на Општина Пустец, Едмонд  Те-
мелко, беше уапсен од македонската полиција и одведен на сослушување во Кри-
вичниот суд, а по повод случајот „Титаник“ во кој Темелко, заедно со уште неколку 
други лица, неправедно беше осомничен за делото злосторничко здружување и 
за делото повреда на избирачкото право, според членови од Кривичниот законик 
на Република Македонија. 

Меѓутоа, Судот го отфрлил барањето на Специјалното јавно обвинителство за 
одредување на притвор на Едмонд Темелко и тој беше ослободен од неправед-
ното обвинение. Со тоа се потврди дека Судот не е против Македонците и донесе 
правилна одлука.

Инаку, Едмонд Темелко е еден од поборниците за реконструкција на централ-
ниот плоштад, а особено за изградбата на македонска православна црква „Свети 
Архангел Михаил“,  која се наоѓа токму во центарот на Пустец. Според зборовите 
на Едмонд Темелко, кој е добар пријател на авторот на овие редови, особено Ма-
кедонците во Мала Преспа се религиозни луѓе. Затоа, во Мала Преспа се наоѓаат 
многу цркви и еден манастир, од различни историски времиња. 

Многу се познати, по своите вредности што ги имаат,  пештерските цркви од 
византиски и поствизантиски период кои се изградени на брегот на Преспанското 
Езеро, и тоа: пештерските цркви „Свети Никола“ се наоѓа на 3,5 километри север-
но од Пустец на местото викано Накол. Оваа црква е посветена на свети Никола, 
чуварот и заштитникот на водите, каде се собираат рибарите; црквата „Арханге-
лот“ е недалеку од Пустец, на брегот на Преспанското Езеро, на пет километри 
пловејќи со кајче и црквата „Света Богородица“, која се наоѓа на островот Мал 
Град, на околу три километри североисточно од Пустец, во југоисточниот брег 
на Преспанското Езеро. На овој остров се наоѓа пештерската црква „Света Бого-
родица“, која со својот фрескоживопис отскокнува од другите пештерски цркви 
расфрлани по бреговите на Преспанското и Охридското Езеро.
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Д-Р МЕТОДИЈА ТОМОВСКИ 
СПЕЦИЈАЛИСТ ОД ПРЕСПАНСКИОТ КРАЈ

Примариус д-р Методија (Мето)Томовски е роден во 1938 година, во убавата 
Преспа, во селото Брајчино. Основното образование го завршил во ОУ „Даме Гру-
ев“ во селото, кое денес, за жал, е само нем споменик за минатото. Благодарение 
што Светската банка одобри донација да се реновира училиштето во Брајчино, 
тоа го врати стариот изглед, но во него не се одржува настава. Во тоа училиште се 
стекнале со образование стотина дипломирани интелектуалци, од кои голем број 
се инженери, економисти, професори, правници, лекари, писатели, фармацевти, 
режисери, меѓу кои е и примариус д-р Методија, или како неговите блиски го ви-
каат Мето Томовски.

Кога се пишува за семејните корени на д-р Методија Томовски треба да се по-
тенцира дека столбот на семејството Томовски беше таткото на Методија, Ефтим. 
Тој беше еден од првите повоени учители во Преспа, заедно со Методија Јофков-
ски од Љубојно и Филип Поповски од Долно Дупени, кои ги поставија темелите 
на образовниот систем во Долна Преспа. Ефтим беше учесник во НОБ од 1941 
година и воен инвалид. Тој беше почитуван во Долна Преспа и пошироко.

Инаку, Методија Томовски е печалбарско дете. Дедо му по татко, Јован Томов, 
роден 1892 година бил економски емигрант – печалбар кој заминал за Соеди-
нетите Американски Држави во 1914 година.  Неможејќи да седи настрана, се 
вклучил и во македонските организации. Така, бил втор секретар на МПО, (Ма-
кедонска патриотска организација), кога прв секретар бил Насто Лазоров од Ту-
минец, Мала Преспа, во Албанија. Дедо му припаѓал на групата т.н. центарот на 
Гоце Делчев, со сфаќања за својот идентитет дека се Македонци, јазикот им е 
македонски, односно „нашенски“ бидејќи во тоа време македонскиот јазик не бил 
признат, а државата им била Македонија. Тоа е време - невреме по Букурешкиот 
договор, кога Македонија неправедно била поделена на три дела, македонски-
от дел и бил доделен на Србија. Но, мотото на сите македонски фракции во тоа 
време било: Македонија на Македонците, а нивниот идеал бил обединување на 
распарчената Македонија.

Прадедото на Методија, Томе Чоролов, бил роден 1849 година во Брајчино, и 
бил кмет во два мандата, кој поради неговата свест и храброст за неговиот јасен 
идентитет како Македонец, бил тепан и малтретиран и од Србите и од Бугарите 
ама  за ниедна цена не прифаќал ниту српски ниту бугарски јазик. Тој бил побор-
ник да се зачува манастирот „Света Петка“ во Брајчино, кој е едно од поважните 
духовни светилишта во Преспа. Манастирот 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 дона-
ции и се приспособени за туристички цели.

Претежно од економски причини брајчинци почнаа да се иселуваат во Австра-
лија, Америка, Канада и Шведска после 50-тите години од минатиот век. Како 
последица на таквото иселување во 90-тите години, од над илјада жители, колку 
што живееја во селото, бројот се намали на околу 200, за денес да останат само 
стотина жители од кои поголемиот број се повозрасни луѓе. Последиците се очиг-
ледни: училиштето е затворено,одамна,  по улиците нема џагор од дечиња, нема 
свадби, нема крштевки, има само умирачки.
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Меѓутоа, од пред десетина години животот во селото како да почна да се 
враќа, селото како да заживува. Со изградбата на асфалтниот пат до селото и ас-
фалтирањето на голем број од селските улици, се изгради водоводна мрежа и 
други инфраструктури, што како да беше повод, голем број брајчинци по светот, 
по пензионирањето да почнат да се враќаат и да ги реновираат своите стари куќи 
или да градат нови современи домови во Брајчино. Така и почна селото да зажи-
вува, да се враќа животот како во минатото. 

Меѓутоа, печалбарското дете Методија Томовски станал специјалист педија-
тар, примариус, потпретседател на Здружението на педијатри на Македонија, 
автор и коавтор на повеќе од 40 стручни и научни трудови. Десетина години бил 
стручен уредник на списанието „Здравје“, уредник на „Педијатрискиот информа-
тор“ и член на Здружението на новинари на Македонија.

По завршувањето на основното училиште во родното место, се запишал во 
Осумгодишното училиште „Димитар Влахов“ во Љубојно што е на растојание од 
два километра. Таму со успех го завршил образованието, а потоа заминал за Би-
тола да се здобие со гимназиска диплома.

Во врска со образованието на д-р Методија Томовски ја слушнавме сторијата 
дека се постапило по сугестијата на просветниот инспектор Корун од Ресен во 
далечната 1951 година, при службена посета на училиштето „Даме Груев“ во Брај-
чино, каде учител бил неговиот татко Ефтим, инспекторот бил и нивни гостин. На 
прашање од неговиот татко: каде да го продолжат образованието неговите деца 
и за која професија би им советувал? Неговиот одговор бил: професија занает, а 
такви се техничките и медицинските науки. 

Методија бил трудољубив ученик, со голема љубопитност и желба за знаење 
кој се посветил на учењето, така што и основното училиште во Брајчино и про-
гимназијата во Љубојно ги завршил со одличен успех. Потоа, средното образо-
вание го завршил во реномираната Гимназија „Јосип Броз Тито“ во Битола. Тоа е 
периодот кога Методија, покрај учењето го сакал, фудбалот, пливањето, добрата 
книга...

Бидејќи во текот на средното образование поголем интерес и наклонетост 
имал спрема природните и општествените науки и дефинитивно се определил 
за медицинските науки и во 1957 година се запишал на Медицинскиот факултет 
во Скопје. Програмата на Медицинскиот факултет ја следел со посебен интерес и 
ентузијазам. Неговата генерација ја имала таа привилегија, така што најголемиот 
број наставници – професори биле еминентни стручњаци од Белград, Загреб и 
Љубљана, школувани во реномирани европски универзитети, со посебен респект 
на професорите: Вељко Бујан, Исак Таџер, Димитар Арсов и други.

Медицинскиот факултет го завршил со посебна љубов, а до вработувањето 
се посветил на изучување на англискиот јазик. Мотив за изучување на англис-
киот јазик во тоа време му била, достапноста до стручната литература која била 
најбогата на англиски јазик, но и желбата да замине во САД на молба и надеж на 
неговиот дедо Јован Томов, кој во далечната 1914 година заминал за Лореин, во 
државата Охајо и каде живеел сè до 1966 година.

Во биографските податоци на д-р Методија Томовски се вели дека по завр-
шувањето на факултетското образование, првото негово вработување било во 
Здравствениот дом Скопје во најстариот, најголемиот и најафирмираниот дет-
ско - школски диспанзер „Парк“, а потоа и во „Идадија“  кои во 1967 година имаа 
28.000 пациенти. 
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Во тие младешки години, почнал со ентузијазам и желби за добра иднина и ја 
почувствувал неопходноста од натамошна надградба и стручно усовршување и 
затоа запишал волонтерска специјализација, бидејќи Здравствениот дом, за жал, 
немал предвидено фонд за усовршување и специјализација која траела 4 години. 

По завршувањето на специјализацијата продолжил да работи во детско – 
школскиот диспанзер во Козле, Општина Карпош, каде останал сè до неговото 
пензионирање на 30 декември 2004 година. Во меѓувреме во четири наврати со 
статус на надворешен практикант (екстерн) престојувал во Сент Џозеф Хоспитал 
во Лореин Охајо и во Сејди Шаид Хоспиталс во Питсбург, САД. 

Во текот на неговиот работен век, бил извонредно активен речиси на сите по-
лиња, пред сè во неговата стручна, но и организациска и едукативна надградба, 
во Здравствениот дом во Скопје и пошироко во Републиката.

Со своите четириесетина авторски и коавторски стручни и научни трудови, 
учествувал речиси на сите симпозиуми и конгреси со меѓународно учество во 
земјата и во странство, организирани од Здружението на педијатри на Македо-
нија, но и од другите здруженија при Македонското лекарско друштво. 

Бил активен и ангажиран во Управниот одбор и Стручниот совет на Здравстве-
ниот дом. Бил началник на Одделението за педијатрија при Здравствениот дом 
Скопје. Од 1996 до 2006 година бил главен и одговорен уредник на списанието 
за здравствено воспитување „Здравје“, продолжение на згаснатото списание „На-
родно здравје“.

Од 1996 година на барање на Американската амбасада, за здравствена заштита 
на нивните деца, од страна на Министерството за здравство формално бил акреди-
тиран како педијатар во диспанзерот Козле. Привилегијата и одговорноста му биле 
доделени на д-р Методија Томовски благодарение на неговиот стручен авторитет 
и кредибилитет и познавањето на англискиот јазик, за обезбедување севкупна 
здравствена заштита, превентивна, каде спаѓа и имунизацијата – вакцинацијата и 
куративната грижа и за болното дете. Повеќе од десетина години, сè до укинување-
то на визниот режим, неговите услуги и услугите на диспанзерот во Козле ги корис-
теа и другите амбасади и конзуларни одделенија на дипломатскиот кор.

Во 1998 година Здружението на педијатри на Македонија ја доби престиж-
ната Златна плакета од СЗО за Европа, како најуспешни во спроведувањето на 
превентивните програми и проекти, со постигнати максимални резултати пред сè 
во имунизацијата – вакцинацијата против заразните болести со опфат над 98 %, 
додека истовремено во развиените европски земји тој опфат беше половина од 
македонскиот. Исто така, и поради здравственото просветување, за одржување 
на лична и колективна хигиена по градинките и училиштата, правилна исхрана 
на децата и мајките, потоа, предавања за неопходноста од физичка активност и 
спортски вежби за правилен раст и развој и борба со лошите навики во врска со 
пушењето, алкохолот и потенцијалната опасност од зараза со ХИВ - СИДА. Во тој 
период бил и претседател на огранокот за педијатрија на град Скопје при Здру-
жението на педијатри на Р. Македонија.

Во сите овие активности стручни и организациски д-р Томовски  максимално 
бил вклучен и ангажиран и ги исполнил условите за стекнување со звање при-
мариус, пандан на признание за животно дело во другите струки и дејности. Од 
2001 година до денес е потпретседател и активен член на Управниот одбор на 
Здружението на педијатри на Македонија како и постојан член на Комисијата за 
реформи во здравството при Македонското лекарско друштво.
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МЕТОДИЈА ФОТЕВ И НЕГОВАТА 
ПРЕОКУПАЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВОТО

Писателот Мето (Методија) Бончо Фотев е значајна личност во македонската 
литература. Неговиот богат литературе опус, во кој, меѓу другото, ја третира и ис-
еленичката судбина на печалбарите од езерската земја Македонија, претставува 
дел од македонската литературна книжнина и прилог кон севкупните вредно-
сти на пишаниот збор во Македонија. 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.

Мето Фотев е роден на 14 март 1932 година, во печалбарското Љубојно, во 
Преспа во „Илиовска Маала”, кое се наоѓа во источниот дел на селото, каде во 
минатите немирни времиња се случиле бројни семејни и други дејствија  и драми.

Инаку, родители на Мето беа: мајка му Спаса и татко му Бончо, иселеник во 
САД,  татко кого никогаш не го видел и понел татковска болка како многумина од 
печалбарските краишта. Мето е првото дете во семејството, а по него се родил 
неговиот брат Никола (Коле) сега покоен, потоа сестра му Драгица која живее во 
САД и најмалиот брат Спиро, кој најдолго време живее во Љубојно и кој најдобро 
го познава и животот и делото на својот брат - Мето Фотев.

Писателот Мето Фотев, на кој авторот на овој текст, Славе Катин е братучед 
по мајка му, пријател и следбеник на неговата литература, има бурно детство, 
младост и творечки живот. Основно осумгодишно училиште завршил во Љубојно. 
Така, војната го затекнала во второ одделение основно училиште. За време на 
војната, пет месеци посетувал италијанско училиште, а потоа посетувал албанско 
училиште, за во трето одделение да учи на бугарски. Таква била судбината и на 
неговите врсници од овој крај. Конечно, во 1944 година есента, до пролетта 1945 
година, Фотев го заврши четвртото одделение на основното училиште во Љубој-
но, на мајчин македонски јазик и при македонски учители. 

Во летописната книга на училиштето „Димитар Влахов” од Љубојно се вели 
дека со доброволна работа на селаните во 1907 година, изградено е ново и прос-
торно 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. 

Сите страдања и непедагошки односи кон македонското население и невини-
те Македончиња се окончале на 5 ноември 1944 година, со ослободувањето на 
Преспа од окупаторската чизма. По ослободувањето на 14 ноември, 1944 година, 
во Љубојно се отворило училиште на мајчин македонски јазик. Тоа е првото учи-
лиште на македонски јазик во Преспа, гордост на плејадата интелектуалци кои го 
започнаа да учи на  својот јазик, меѓу кои беше и авторот на овие редови.

Мето Фотев есента отпатувал во Битола каде што петтото одделение го учел 
три месеци, а потоа се вратил во Љубојно да го продолжи школувањето, затоа 
што тогаш во Љубојно се отворило осумгодишното училиште „Димитар Влахов”, 
кое често со право се нарекувало, расадник на македонски интелектуалци.

Во 1952 година Мето Фотев ја заврши Учителската школа во Битола и ста-
нал еден од првите учители од Долна Преспа. Во 1953 година  дошол во Скопје, 
прво работел во Радио Скопје како новинар, потоа, се префрлил во редакција-
та на „Нова Македонија”. Меѓутоа, поради немање учители во Македонија, го 
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 определиле за учител во Лазарополе - Дебарско. Во ова мијачко село учител-
ствувал две години и, пак, се вратил во Скопје. Се запишал на факултет и рабо-
тел во Радио Скопје.

Од Радио Скопје се префрлил во редакцијата на „Нова Македонија”, од каде 
што бил испратен за дописник во Струмица и во тој град останал девет месеци. 
Редакацијата го повикала во Скопје и по една година, Мето Фотев, повторно ра-
ботел во Радио Скопје, во новоотворената редакција Младинска програма, во ле-
тото 1956 година.

Интересно е да се спомене дека Мето Фотев ги следел македонските писате-
ли, учел од нив и многу читал. Како резултат на тоа, во 1955 година, пролетта го 
издал својот прв расказ „Очи”  во додатокот на Разгледи „Никулци”.

Во период од 1956 до 1970 година, цели 15 години, Мето Фотев работел во 
Радио Скопје, сменил неколку редакции и одвреме-навреме објавувал раскази 
во македонските списанија и весници. Потоа, работел во Телевизија Скопје и бил 
уредник на драмската редакција, каде постигнал резултати на полето на драмата.

Така, во 1966 година му излегло од печат неговото првороденче во литерату-
рата,  романот „Потомците на Кат”, во издание на „Култура”, Скопје. Со овој роман 
Мето се прославил и како резултат на тоа, во 1967 година ја добил наградата „11 
Октомври” токму за романот „Потомците на Кат”. За него се пишувало во домаш-
ните и другите медиуми, од што произлезе во 1973 година, издавачкото прет-
пријатие „Народна књига” од Белград овој роман да го издаде на српскохрватски 
јазик. Една година подоцна, скопската Издавачка куќа „Култура” го отпечатила 
второто издание  на ова веќе популарно дело. 

Со романот „Потомците на Кат” во мапата на македонската литература Мето 
Фотев вклучува уште една земја, земја која се вика Долна Долина. Под ова име, 
инаку, го препознаваме крајезерскиот селски крај на Преспа. Овдека, Фотев, овој 
преспански крај, го предава во времето на едно меѓувластие: по пропаѓањето на 
кралската држава на почетокот од војната, а пред стационирањето на војските на 
новиот окупатор, на Италијанците.

Во романот „Потомците на Кат”  Мето Фотев дава живи описи за голем број ли-
кови, тргнувајќи од Тихон Пламенков (централен лик во оваа проза), и сите од не-
говото семејство, и за Порфир Бешот, и Ѓорѓија Налетениот, и Нестор Скребовски, 
и Циганката Спасија, и улокосаната Гелевица, и Само Биглов, Андон Тишковски, 
Ристе Иконовски, Тодор Алабак,  студентот Игор Брезов и попот Апостол Филе-
говски. Таа е цела галерија луѓе чии односи и карактери ги среќаваме предадени 
во композицијата на оваа таканаречена фреска од раскажувачот Методија Фотев.

Со романот „Потомците на Кат”, се чини дека Мето Фотев го достигна врвот и 
се вброи мегу значајните и познати романсиери во Македонија. Но, тој не се пре-
даде на славата, туку почна и понатаму да твори.

Така, во 1969 година во издание на Издавачката куќа „Култура” од Скопје, из-
легува вториот роман „Селани и војници”. Истата година, Фотев за ова дело ќе ја 
добие наградата „13 Ноември”, за потоа во 1977 година „Матица српска” од Нови 
Сад, да го издаде романот „Селани и војници” на српскохрватски јазик.

Се смета дека романот „Потомците на Кат” на авторот Методија Фотев му 
донесе високи и заслужени признанија, а романот „Селани и војници”, кој е еден 
вид продолжение на првиот, ги потврдува  големите  авторови квалитети ја про-
должува линијата на неговиот растеж и го зацврстува неговото место меѓу врвни-
те прозаисти во Македонија.
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Романот „Селани и војници”, како и „Потомците на Кат”, спроведува раскажу-
вачка линија на хрониката. Впрочем, временски тој директно се надоврзува на 
првото дело: почнува таму каде што заврши претходниот роман. Меѓутоа, како и 
„Потомците на Кат”, така и „Селани и војници” претставуваат и самостојна целина. 
Имено, ако романот „Потомците на Кат” својата содржинска и формална заокру-
женост ја наоѓа во рамките на меѓувластието, „Селани и војници” тоа го наоѓа во 
рамките на траењето на новата власт: доаѓањето и заминувањето на италијански-
те окупатори.

Во 1970 година Методија Фотев го отпечати својот трет роман „Големите 
скитачи” во издание на Издавачката куќа „Мисла” од Скопје. Во 1974 година, 
приштинската Издавачка куќа „Рилиндија” го издаде романот „Големите скитачи” 
на албански јазик.

 Ова дело е напишано пред романите „Потомците на Кат” и „Селани и војници”, 
а е објавено по нив. Причината лежи во мошне отвореното приоѓање на авторот 
кон сексот, што на времето од еден издавач беше оценето како порнографија. 
Навистина, на страниците на ова дело има сцени што може да го шокираат чита-
телот не во откривањето на женското тело или поради допирите меѓу мажот и же-
ната, туку повеќе со вистините на човечката драма, од чија острина Мето Фотев, 
сосема исправно, не сакал да се откаже.

Во основата на делото е проблемот на печалбарството, кое му ја пустоши ду-
шата на селото, оставајќи го без полнотата и радоста на живеењето. Пеколно мач-
но минува детството при татко - без татко и младоста на жената при маж - без 
маж. Тоа е основата на траумата на луѓето во оваа книга.

И самиот носител на една ваква судбина, Сандар, главен лик во романот, чув-
ствува одбивност кон домот, па времето го поминува низ полето, впрочем, слично 
како што постапуваат и оние што останале во селото. Љубовните средби на Јагна, 
односно и Илинка со Сандар, се само една нивна неутешна катарза на чемерот од 
нивната судбина

Четвртиот роман на Мето (Методија) Фотев е насловен како „Неплодна вода”, 
издаден во 1978 година. Во овој роман, тој постигнува состојба во која  длабоко 
проникнува во душата на човекот, како во неговата колективна, така и во индиви-
дуалната психологија.

Последниот негов роман е „Вавариум„ издаден 2010 година. Методија (Мето) 
Фотев пишува со силна љубов кон човекот, кон родниот крај, кон иселеникот, кон 
сè она што за него во мислите е свето. Затоа тој е добитник на наградите: „11 Ок-
томври”, „13 Ноември”, „Рациново признание”, наградата „Дијалог” и други.

Инаку, за творештвото на Методија Фотев пишувале плејада врвни македон-
ски писатели, критичари, литерати, интелектуалци, новинари, публицисти и влу-
беници во неговите дела.  Меѓутоа, со поголем дел од ова скромно видување на 
животот и делото на овој значаен, познат и признат романсиер авторот на овој 
текс, Славе Катин имаше за цел да даде прилог кон прославата на Илинден и на 
Иселеничките средби во Љубојно во 2010 година. 

Тоа, секако, беше направено да се претстави Методија (Мето) Фотев пред го-
лем број иселеници од сите континенти во онаа светлина, во која тој заслужува на 
таков голем празник да се слави неговото име и дело, а љубанци и сите дојденци 
на Илинден да се гордеат што печалбарско Љубојно роди еден таков познат и 
признат романсиер и голем син на Македонија, кому животна преокупација му се 
разделена Преспа и иселеништвото.
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ПОЗНАТИ ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ 
ОД ДОЛНА ПРЕСПА

Преспа, како и многу други предели од Западна Македонија најмногу е познат 
по печалбарството. Од овој крај од памтивек се одело на печалба. Печалбарство-
то, 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 расе-
лените ширум светот.

Во овој дел од книгата „Македонски иселенички меридијани“ се дадени речи-
си сите од Долна Преспа кои се занимаваат со пишаниот збор, меѓу кои се: Алексо 
Лозановски од Арвати, Неда Василевска-Лозановска од Штрбово, Ристо Васи-
левски и Славе Грпчев-Јанкуловски од Наколец,  Мето Јовановски и д-р Мето-
дија Томовски од Брајчино, д-р Владо Поповски, д-р Петре Т. Георгиев-ски и 
амбасадорот  Петре Наковски од Долно Дупени,  Методија Фотев, Славе Нико-
ловски-Катин, Јосиф Грежловски-Гандето, и Бошко Рајчовски-Пелистерски од 
Љубојно, за кои се посветен посебни текстови во оваа дело.

По Сливница, првото село во Долна Преспа е Арвати. Од ова село посебно ме-
сто во литературата имаат Алексо Лозановски и Али Алиу. 

Али Алиу е универзитетски професор и академик, есеист, критичар, книжевен 
историчар, теоретичар и преведувач.Тој е од албанска националност и е автор на 
следните дела: „Расправи“(1975); „По тековите на книжевноста“ (1978); „Истражу-
вања“ (1979); „Критики“ (1980); „Книжевни студии“ (1982); „Теорија на книжевно-
ста“ (1984); „Литературни читања“, „Литература“ (1995); „Дон Кихот меѓу Албанци-
те“ (1996); „Книжевни рефлексии“ (1999); „Антологија на современата албанска 
поезија“ (2000) и други.

Следните автори родени во Штрбово имаат посебно место во литературата 
Неда Василевска-Лозановска и М-р Јонче Филиповски, кој е роден 1935 година 
во Штрбово. Завршил Економски факултет и магистрирал на тема „Управувањето 
со инвестициите во сложените стопански системи“. Тој е автор на Монографијата 
„Штрбово“ (1998), 

Од Наколец, пак,  посебно место заслужуваат: Ристо Василевски, Славе Грп-
чев-Јанкуловски и професор д-р Ибраим Камбери, кој 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 универзитетите во Бостон и Лос 
Анџелес. И неговиот брат Бедри Камбери е доктор на науки и објавил стотина 
научни трудови и учебници за средно образование од областа на хемијата. 

Посебно место во литературата и културата: од Брајчино имаат Мето Јова-
новски и д-р Методија Томовски, како и Вера Вржовска-Петревска, која живее 
во Торонто. Таа е основач и прв претседател на литературното друштво „Браќа 
Миладиновци“ во црквата „Свети Климент Охридски“. Пишува носталгична и па-
триотска поезија на македонски и на англиски јазик и е автор на стихозбирката 
„Далечни корени“ (1996)..

Од Долно Дупени, во публицистиката посебно внимание заслужуваат: профе-
сор д-р Владо Поповски, професор д-р Петре Т. Георгиевски, амбасадорот Пе-
тре Наковски како и:
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 Владо Димовски кој е писател за деца и возрасни, автор на радиодрами и 
сценарист на телевизиски играни серии, а е автор и на книгите: „Цвет од сон-
це“(1995); „Приказни од А до Ш“ (1998); „Умни глави“(1999); „Приказни за буквите“ 
(1999); „Јазична работилница“(2002); „Тате, мама и јас“ (2002); „Приказни за го-
лем одмор“(2003); „Во срцето на птицата“(2004); „И човек и пес“(2004) и „Љубов 
за летање“. Сценарист е на ТВ-сериите  „Умни глави“(2002); „Погрешно време“ и 
„Македонски за странци“. Автор е и на 20 радиодрами. 

Владо Јовановски е аналитичар и автор на книгите: „Долно Дупени - село во 
Преспа - минато и сегашност“(1994) и „Населбите во Преспа, местоположба, исто-
риски 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: „Вре-
ме“(1995); „Песни“ (1996) и „Лирика“(1998). 

Мето Поповски, остави вечни траги со своите телевизиски емисии за судби-
ната 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.

Бројот на литературните дејци од Љубојно кои објавиле свои дела, исто така, е 
голем, меѓу нив познати се следните љубанци: Мето (Методија) Фотев, Славе Нико-
ловски-Катин, Јосиф Грежловски-Гандето, Бошко Рајчовски-Пелистерски, како и:

 Богоја Ничевски е првиот љубанец кој објавил свои дела и кој широко ги от-
ворил вратите на многумина од Љубојно и Долна Преспа да се занимаваат со пи-
шување 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 кој 
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 за оваа наша убавина, но и тага. 
За жал, тој се самоуби уште млад кога ги пишуваше текстовите во „Нова Македо-
нија“. Тој е автор на стихозбирките „Преспа“(1961) и „Ноќен патник“(1963). 

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 зна-
чајно литературно остварување. 

Константин Дораковски не е познат само по неговата дипломатска кариера, 
туку тој има посебно место меѓу писателите во Македонија. Тој е автор на теа-
тарскиот текст „Сусуленко“,(1972), а во 1995 година Дораковски го објави својот 
роман „Трите брега на душата“. 

Цвета Карапашовска-Толевска, е доктор по медицински науки, а ги има обја-
вено стихозбирките „Одјава и завет“,(1998) и „Кандилца“, (1999). 

Исто така, љубанци ги имаат објавено следните публикации: Спасе Јовков-
ски ја објавил книгата „Трауматска кома“ (1991); Љуба Димовска, книгата „Пе-
тра“ (2010); Лилјана Оливеро монографијата „Нестивнати бури“ (2011); Жаклина 
Петреска- Роберц стихозбирката „Јужни ветрови“ (на англиски и на македонски 
јазик), (1994); Бранко Ристовски, книшката „Ефтим Ристов Грежлов“, (2009); Сло-
бодан Рајчовски стихозбирката „Моето сенешто“, (2012), а Јовко Јовковски е ав-
тор на делото „Македонската златна генерација и нејзините дела“(2006).
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ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ ОД ДОЛНА ПРЕСПА 
ВО ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА

Една од главните карактеристики за Долна Преспа во егејскиот дел на Маке-
донија претставува водното богатство од Големото и Малото Преспанско Езеро. 
Водата во овој регион, главно, се користи за енергетски и мелиоративни цели. 
Меѓутоа, основно својство на водното богатство е тоа што го зголемува економ-
скиот потенцијал и го преобразува природниот простор на чие подрачје се 
чувствува влијание на средоземната и континенталната клима. 

Меѓутоа, големиот проблем на македонското население е егзодусот што ја 
претставува оската околу која гравитира фалсификуваната елинска историја. Ег-
зодусот може да се проучува од историски, политички, психолошки, етички и друг 
аспект и како тема на најочигледен начин го изразува колективното и индивиду-
алното страдање на македонскиот народ од Долна Преспа.

Повеќедеценискиот процес на етничко чистење, елинизација, бришење на ма-
кедонската историја и нејзиното толкување според елинските големодржавни по-
треби, 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,  кој спаѓа во редот на најтрагичните 
етнички чистења направени врз еден народ во најновата европска историја.

За жал, во Долна Преспа, а и во цела Беломорска Македонија денес владее 
национално и политичко ропство. Таму елинските (грчките) националисти и шо-
винисти 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.

За оваа проблематика посебно место имаат голем број Македонци од Долна 
Преспа во егејскиот дел на Македонија кои, за жал, се протерани од родните ме-
ста и и свиле нови гнезда насекаде по светот. Таму, околу Големото и Малото Пре-
спанско Езеро има 14 села во тој дел на раздела Македонија, во кои се населени 
православни Турци (Грци - Маџири).

Во книгата „Македонски иселенички меридијани се поместени посебни тек-
стови за  Богоја Фотев, од селото Герман Јанче Андоновски од селото П’пли и 
Томе Миовски од селото Орово. 

Инаку, Богоја Фотев беше револуционер и претседател на Президиумот на 
АСНОМ. Тој е роден на 14 август 1900 година во Герман.  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 
повеќе делата. Јанче Андоновски е роден 1968 година во Скопје. Потекнува од 
егејскиот дел на Македонија, по татко Ристо од селото П΄пли и мајка Елена од 
селото Косинец, Костурско. Автор е на повеќе дела за Македонците од егејскиот 
дел на Македонија 

Осебно место им припаѓа на истакнатите борци од Долна Преспа кои ги дале свои-
те животи за народот од Егејска Македонија, меѓу кои е и учителот Лазо Ангеловски. 

Тој  е роден на 10 август 1925 година, а погубен во Лерин, на 19 август 1948 
година. Лазо Ангеловски бил истакнат учесник во македонското национално 
 ослободително и комунистичко движење од Егејска Македонија. Тој е еден од 
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 основоположниците на македонската просвета во Егејска Македонија во перио-
дот на Граѓанската војна во Грција.

Лазо Ангеловскиј завршил основно училиште и гимназија на грчки јазик. Во 
1944 година преминал во Битола. Во ноември истата година го посетил курсот за 
учители на македонски јазик во Битола, а потоа бил назначен за учител во село 
Смилево. Кон крајот на 1946 година бил поставен за управник на детскиот дом 
„Мерџан” во Тетово, а подоцна на домот за сирачиња во Скопје. Истовремено, бил 
член на Одборот за народна просвета при Министерството за просвета на Народ-
на Република Македонија.

Во 1948 година доброволно се вратил во Егејска Македонија, каде била во 
тек Граѓанската војна. Таму, најпрво бил назначен за управник на курсот по маке-
донски јазик во селото  Желево, а потоа и за просветен инспектор на слободната 
територија. Ја вршел и функцијата секретар на Окружниот одбор на народната 
власт во Леринско.

Во почетокот на август бил заробен во близина на селото Буф. По повеќеднев-
но мачење на 19 август 1948 година, врзан за воен џип, бил влечен по улиците на 
Лерин сè додека не згаснал неговиот живот.

Денес, Основното училиште во населбата Ново Лисиче, Општина Аеродром, 
во Скопје, кое е едно од училиштата во Македонија, со најголем број на ученици, 
и кое во 2007 година е прогласено за најспортско основно училиште во Македо-
нија, го носи мето на овој истакнат  деец  и борец.

Исто така, посебно место им припаѓа на истакнатите борци од Долна Преспа 
Сотир Миовски од Орово, Германија Пајкова и Никола Четелевски од Герман, 
како и многу други знајни и незнајни херои.

Во 1979 година излезе од печат значајното дело „Монографијата со спо-
мен-албум за селото Герман - Преспанско”, чии автори се Митре Ј. Кајчевски, 
проф. Александар Г. Карловски, Ристо Н. Малјановски и Пандо К. Кајчевски. 
Ова монографско дело е еден вид потсетник за минатото и израз на длабока по-
чит на многубројните жртви.

Митре Кајчевски-Мичо е роден во 1926 година во селото Герман. Покрај тоа 
што е коавтор на делото „Монографија со спомен-албум за селото Герман - Пре-
спанско”, тој е и автор на трудот „Неуништливи корени - Преспа во минатото и 
сегашноста” (1989). Цветко Сарагилов е роден во 1921 година во селото Герман, 
а е познат поет во Канада и САД. Тој е автор на стихозбирките „Мајко Македо-
нијо”(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 селото Герман, Долна Преспа. По Втора-
та светска војна заминал за Канада, а потоа за САД, каде го стекнал своето об-
разование. 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. 

Герман Алабашовски живее во Торонто и е член на Друштвото „Браќа Мила-
диновци” во МПЦ „Свети Климент Охридски” во Торонто. Објавил повеќе текстови 
во различни гласила и песни во изданијата на Друштвото.
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МАЛА ПРЕСПА 
РАСАДНИК НА БРОЈНИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ

Во Мала Преспа и во други албански градови има голем број Македонци кои се 
врвни интелектуалци и поставени на различни општествени и други позиции и кои 
се дел од сегашниот и идниот прогрес на Албанија. Во исто време тие се дел од ма-
кедонска национална културна, литература,  јазик, фолклор и севкупната вистина за 
македонската нација, за вистината на македонскиот народ и етничка Македонија.

Еден од тие познати и признати интелектуалци, е, секако,  Стерјо Спасе, албан-
ски писател и критичар од македонско потекло; автор на проза и раскази, романи, 
учебници и репортажни записи; познат како антологичар, преведувач, учебникар 
и собирач на македонски народни умотворби. Неговите дела се преведувани на 
неколку светски јазици.

Стерјо Спасе се вбројува меѓу најзначајните претставници на современата ал-
банска литература. Воедно, тој е еден од најуспешните писатели од македонско 
потекло во Албанија Стерјо Спасе е татко на Илинден Спасе, македонски и албан-
ски писател, општественик и дипломат

Стерјо Спасе ги забележува македонските народни песни од Преспанскиот 
регион, со што зазема значајно место меѓу собирачите на македонски народни 
умотворби. По неговата смрт во 1989 година, неговите песни под наслов „Маке-
донски народни песни од Мала Преспа“, во 1992 година за печат ги подготвува 
Благоја Стојчевски, а во издание на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ и 
Институтот за национална историја од Скопје.

Стерјо Спасе умира во Тирана на 12 ноември 1989 година. Неговото дело го 
продолжува неговиот син Илинден Спасе Стерјо, педагог и писател, кој од 1964 
година повремено пишува проза на албански. Стрејо Спасе и Никола Беровски се 
застапени со посебни текстови во книгата „Македонски иселенички меридијани“.

Никола Беровски, учителот, пак, бил роден во Битола во 1923 година, а почи-
нал во Тирана во 1993 година. Тој беше македонски просветител кој целиот рабо-
тен век го минал меѓу Македонците во Албанија. Познат во македонската јавност 
како „учителот од Пустец”, Беровски долги години работел како учител во селата 
на Долна Преспа, во Корча и Тирана. Има големи заслуги како автор на бројни 
учебници на македонски јазик за Македонците во Албанија. Уште за време на 
животот станал легендарен заштитник на македонскиот национален идентитет. 
Затоа, една од организациите на Македонците во Албанија го носи името Фонда-
ција „Никола Беровски”.

Во тој период немало неписмени и дека покрај осумгодишното училиште во 
селото Пустец, во другите села имало четиригодишни училишта во кои наставата 
се изведувала на македонски јазик. Во училиштето работеле поголем број учите-
ли – Македонци, меѓу кои и Никола Беровски, а само двајца биле Албанци. 

Во тоа време во Пустец имало болница која била нов објект и за селски прили-
ки голема, на приземје и на кат, имало амбуланта со интерно, акушерско и стома-
толошко одделение, како и аптека, а лекарите, сестрите, фармацевтите и другите 
вработени биле Македонци. Затоа Пустец бил ни село ни град.

Гуре Дума е роден во селото Глобочани, Мала Преспа. Во Корча завршил сред-
но образование во 1964 година. Од 1948 до 1956 година работел како учител во 
селата Глобочани, Туминец и Горна Горица. Тој е автор на делото „Мала Преспа” 
(2007).  Гуре Дума почина во 2008 година.
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Д-р Валентина (Илија) Нестор е родена на 16 септември 1971 година во Пус-
тец. Дипломирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје, на гру-
пата 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 стекна со  звање 
доктор на науки. Валентина Нестор се занимава со лингвистика, лексикологија и 
со научно истражувања на македонскиот јазик. Автор е на учебникот “Научи брзо 
и лесно македонски”.

Илинден Спасе е син на познатиот албански писател од македонско потекло 
Стерјо Спасе. Тој е роден во 1942 година, во Глобочани, каде го завршил основ-
ното образование, а дипломирал  филологија  на Универзитетот во Тирана. Рабо-
тел како учител, редактор, издавач на педагошкото списание на албански јазик 
(1970-2001), главен редактор на Издавачкиот совет на Институтот за педагошки 
студии во Тирана, научен работник во Училишниот департмен (сектор за историја 
на образование) во Институт за педагошки студии. Илинден Спасе пишува на ал-
бански и македонски јазик. Автор е на две збирки раскази. Тој е почесен член на 
Друштвото на писателите на Македонија.  

Стилијан Апостоли е роден на 24 мај 1950 година во село Горна Горица, Пре-
спа. Од 1982 година е професор во Департментот 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 сто-
пански развој” (2002) и Монографијата „Горна Горица” (2007).

Сотир Ристо е поет од Мала Преспа. Тој е роден во 1974 година во селото Ле-
ска, Општина Пустец, каде го завршил основното образование, а Филолошки фа-
култет 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 Пре-
спа. Завршила вишо образование за учители на Универзитетот во Елбасан. Ра-
боти 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”. Автор е на книгата „Куса историја на македонскиот народ”.

Спасе Танаси е роден во 1965 година во село Зрновско, Долна Преспа. Зав-
ршил Факултет за земјоделска економија на Универзитетот во Камза (Тирана). 
Автор е на научни и литературни дела. На албански јазик ја има објавено стихоз-
бирката „Лирска песна со твоето име”.

Дола Шкмби е родена на 14 септември 1986 година во Долна Горица, Преспа. 
Завршила Медицински факултет во Скопје. Таа е автор на стихозбирката  „Крсто-
патот на солзите”. Фоте Никола е уредник на програмата на македонски јазик 
во Радио „Корча”.Во рамките на албанското Министерство за образование подго-
твува учебници на македонски јазик.

Од Мала Преспа, односно од овој дел на Долна Преспа има и бројни други 
интелектуалци како и бизнисмени, доктори, професори, инженери, новинари и 
други општествени работници, кои заедно со горенаведените македонски лично-
сти се бранители на македонското име, јазик, култура, религија, на македонската 
вистина и на етничка Македонија.
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Преселничките движења на човекот од место во мес то, потоа од зем ја во земја, 
како и од континент на кон тинент, веројатно е процес што произлегува од чове-
ковата природа за посто ја  но движење, за за по з навање и откривање нови земји, 
непознати простори, во потрага по нов живот  како и за за до во лување на неговата 
вечна љу бо пит ност. Меѓутоа, вак вите пре сел нички движења, во исто време, се и 
ре зултат на по тра гата по животните егзи стен цијални и дру ги по тре би, за наоѓање 
подобра животна сигурност и посреќна ид ни на. 

Покрај овие фактори по сто јат и многу други фактори кои прет ставуваат по-
стојана причи на и повод за миграции и преселништва на луѓето, а тоа се, во прв 
ред, угнетувањето, војните, болестите, како и политичките и дру ги причини.

Печалбарството при крајот на минатиот и по че то кот на овој век ста нало ма-
совна појава и е еден од нај силните докази за неподносливата состојба, особено 
во македонските села.

Како што споменавме иселувањето од овие простори во вистинска  смисла на 
зборот започнува непосредно по поразот на Илинденското во стание. Тоа е насо-
чено врз со седните земји (Романија, Австро-Унгарија), по тоа кон Цен  трална Евро-
па, но целта на иселениците од Ма ке до   нија се Сое динетите Американски Држави, 
Канада, Ар ген  тина и други земји на аме  риканскиот континент. Тоа е време кога се 
создаваат првите исе ле нички колонии од Македонија и тоа во Торонто,  Канада, 
во Гери и во Де троит, САД и други места.

По поделбата на Македонија, а особено по Првата свет ска војна, ко га една од 
основните цели на дели те ли  те и распарчувачите на Македонија е што по ра ди-
кално, побрзо и пое фи   касно искоренување на македонскиот народ од егеј скиот 
дел на Македонија и нејзиното претворање во ет нич ки чиста грчка област, ма-
совното  иселување и прогоните од тој дел на зем  јата се претвори во вистински 
ег зодус и пекол. Во барањето мир, заш титата на голиот жи  вот но и за посигурно 
живеење, правците на исе лување се ши рат. 

Во своите пи са ни ја и истакнатиот револуционер и борец за правата на 
својот народ Ѓорче Пе тров, во далечната 1903 година вели дека на се вер но а-
мериканскиот кон тинент заминале 7 - 8.000 лица, во 1904, тој број изнесува меѓу 
9 и 10.000, следната 1905 година бројот на исе лените е 10-15.000 лица. Најголем 
дел од нив кои тргнале од своите села ширум Македонија, де се  тина проценти се 
занаетчии и уче ни луѓе, а речиси половината ос танале во далечниот свет и та му 
се денес со нивните потомства.

Еден преселнички бран е сврзан токму со теророт и распарчување то на Ма-
кедонија ко га во нејзините села и градови газ  ду вале српските, бугарски те и грч-
ки те деспоти и крв ни ци, со сите тешки злодела што ѝ ги нанеле на раз де ле   на Ма-
кедонија. Тоа што било таму, се пренело и во пре  сел  ничките др жави, па и таму на 
македонските до се   ле ни ци не им се давало мир од ту ѓи пропаганди, кои   постојано 
ровареле среде иселеничките етнички заед   ни  ци секаде каде што било можно.

Непризнати и негирани, без никакви права и без свое национално име, во 
егејскиот и пиринскиот дел, а во вардарскиот стегнати во мен  ге ме то на жандар-
ме ри ја та и асимилаторските канџи, голем број Македон ци тргнувале на долгиот 
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пат, знаејќи дека е неизвесен и тежок и дека ту  ѓината е пуста јабана. Меѓутоа, 
гордоста и желбата да се зачува своето име македонско било посилно од сè, и 
неможејќи да го поднесуваат тој невиден терор, тие ги напуштале своите родни 
огништа и бегале или биле прогонети по светот.

Примерот со егејскиот дел од Македонија е еден од најцрните и најтаговен 
што го познава цивилизираниот свет и е трагична страница за Ма кедонија. Така, 
за време на Втората светска војна и Граѓанската војна во Грција има ше масовен 
егзодус на 28.000 деца и многу па трио ти,  не должно население и храбри борци 
кои биле про го нети од дикта тор ските режимочувари на Грција и кои се раселени 
по светот. Го лем дел од нив свој животен пристан најдоа во Канада.

Само во Ле рин ско за десетина години, од 1950 до 1960 го дина биле из дадени 
околу 10.000 иселенички визи. Меѓутоа, тој број е мно  гу поголем. Исто така, спо-
ред по пи сот на населението, од Републиката во 1971 година се иселиле 34.420 
лица, што е нереално. Спо ред грчки статистички извори по првото тро ме се чие на 
1970 година од егејскиот дел на Македонија се исели ле 3.918 лица, а од нив само 
од Леринско 1.840. Но, вистината е многу поинаква. 

Може да се каже дека, покрај општата заедничка ма  кедонска на род носна 
свест градена во текот на ве ко вите на тлото на Македонија, и особено во времето 
на деј ству ва њето на ВМРО и на Илинденското востание за ма ке дон ски от јазик, 
заедничките обичаи, традиции и други бе ле зи, сепак, еден дел од македонското 
население од Бе ло мор  ска Македонија како ре зул тат на систематската пресија 
и влијанието на грч ката верска и просветна пропаганда, за жал, има грч ка на-
ционална свест. Многу иселеници од маке дон ското населе ние доаѓајќи од тој дел 
во новите средини во текот на времето се осло бодуваа од  влијанието, особено 
оние што поминаа низ бурите на НОБ и Граѓанската војна. 

Меѓутоа, еден дел и натаму остана на грч ката идеја. Друг дел од македонски-
те иселеници од егејскиот дел на Ма  ке донија поради сосема практични причини 
(лични, семејни, пасошки и др.) не се експонира на ма  кедонската линија. Исклу-
чително голема, силна и многу значнајна е улогата и местото на ма ке дон ската 
држава како фактор на хомогенизација на националната свест. Фак тот што таа 
не се протега на целата те ри то рија на Македонија е го  лем хендикеп за фор ми-
ра њето на единствени македонски погледи на светот кај мла дите генерации, но, 
сепак, времето рани лекува.

Факт е дека македонските доселеници во САД и Канада постиг нуваат сè по-
забележителни резултати во областа на културата, обра зо ванието и со цијалниот 
живот воопшто. Нивните резултати на еко номски, об ра зо вен и кул ту рен план 
сè повеќе придонесуваат тие да не бидат тре ти ра ни како граѓани од втор ред, 
туку како инте гра лен и ва  жен дел во но вата сре дина. Тие стануваат признати од 
домаш ни от фактор и од дру гите ет нич ки групи. Голем е бројот на деловни луѓе од 
маке дон ско по  текло по светот кои се видни имиња и угледни лично с ти. 

Вак ви от напредок, пред сè, при до не су ва за нивната општествена афир мација 
и поповолен трет ман во средините каде што живеат, однесувај ќи се кон нив како 
кон посебна етничка заедница рам но прав но со дру  ги те етнички групации во мно-
гунационалните оп штества на англосаксонскиот свет во САД и Канада.

На Македонците од егејскиот дел на Македонија не им било дозволено да се 
школуваат на својот мај чин јазик, а многу мал бил бројот и на оние што завршиле 
грчки учи лиш та. Затоа, по го лемиот број Ма кедонци од егејскиот дел на Македо-
ни ја дошле во новата средина со нис ко или ни как во образовно ниво. 
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Ме ѓутоа, кај нив се разгорела жел бата не само да обезбедат основна ег зис-
тенција и да се создадат одредени ма теријални добра за семејство то, туку тие 
посветувале и големо вни ма ние на обра зо ванието и личниот про грес во демо-
кратските земји Ка на да и САД, каде што ги уживаат своите слободи. За разлика 
од тоа, во зем јата во која се родиле тие биле обесправени, врз нив се вршела аси-
милација, де на ционализација и систематско преселување.

Како резултат на тоа, голем број од иселениците го учат англискиот ја зик со 
цел подобро да се вклучат во животот на новата средина, а свои те деца ги испра-
ќа ат да се образуваат во англиски училишта, колеџи и уни верзитети. Ова е изра-
зено кај последните неколку ге не рации, особено кај иселениците од поново вре-
ме, што услови нови структурни промени и видлив развој кај нашите сонародници 
во прекуокеанските земји.

Кај Македонците, пак, од Република Македонија образовната и ква ли-
фикациската структура е малку пои наква. Имено, до Втората светска вој на, судби-
ната на македонското иселеништво во основа е иста за сите. Ме  ѓутоа, создавање-
то на Република Македонија и со добивањето на на ционалната и социјалната сло-
бода, е колосално, е фун да мен т и  за македонското иселеништво.  Положбата од 
ко рен се из мени. Има сè повеќе образовани луѓе, кои за  вр ши ле   високи школи на 
свој мајчин ма кедонски јазик и кои испишуваат нови страници од националната 
вистина, каде и да се.

Па ралелно со ос тва рените материјални услови, се јавува и вид ли  ва тран-
сформација на животните навики кај Македонците во нова та сре дина. При тоа, 
голем број иселеници се пробија во повисокото оп ште ство во кое жи  веат, ис-
такнувајќи и потврдувајќи се, пред сè, со свои те инте лек ту ални, образовни и на-
учни спо соб нос ти. Денес има голем број Ма ке донци, кои се про фесори, лекари, 
ин же  нери, музичари, писатели, умет ници и со други професии во сите ма ке дон-
ски средини во Ка нада и Соединетите Американски Држави.

Првите форми на собирање меѓу македонските иселеници датираат од време-
то на масовното доаѓање во новите средини, кога со себе ја носат својата родно-
крајна  кул тура, традиции и обичаи. Како резултат на тоа, во си  те поголеми цен три 
во САД и Канада, меѓу оние кои се ориентираа на подолг пре стој, или населување, 
уште на почетокот се формираа добротворни селски друштва. 

Тие имаа за цел да ги зачуваат оби чаите, верските старокрајски традиции, да 
обезбедат ма те ријална по мош на социјално загрозените Македонци, како и да 
соберат сред ства за изградба на цркви, училишта и други потребни објек ти во 
Македонија. Тие селски самопомошни друштва беа составени од иселениците од 
едно село или од еден крај и имаа локален карактер.

Во првата половина на минатиот век беа фор ми ра ни следните спо ма гателни 
друштва: Ошчинско, Ба нич ко друштво во Торонто; Буфско друш тво во Детроит, 
Мичиген; Желевското и Трсјанското во Торонто; Те  тов ско то, Битолското и Пре-
спанското во Детроит, Д'м бен ското во Гери и уште многу други. 

Денес такви спома га тел ни друштва има речиси од си те села од Македонија, 
а само во Торонто активно работат околу трие се тина  друштва од сите делови 
на етничка Македонија и кои претежно се тесно поврзани со првата македонска 
православна црква „Свети Климент Охридски„.. Во тој семакедонски национале, 
културно-просветен, духовен и црковен семакедонски центар, селските друштва  
организираат голем број приредби, забави и слави. 
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МИГРАЦИСКИ ПРОЦЕСИ ОД 
ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА КОН АВСТРАЛИЈА

Причинско-последичната генеза на маке дон ско то иселеништво од етничка Ма-
кедонија кон Австралија, во ос нова се совпаѓа со развојот на настаните на Бал канот 
и уште повеќе била во директна зависност од тоа, како тие се дви же ле на балкан-
ските простори. Како резултат на тоа, пресе лничките пе чал барски движења на 
Македонците и нив ниот интензитет биле услове ни, пред сè, од теш ките еко номски 
услови за живеење и работа, но и од при  чини што имаат национално-по  ли   тички 
карактер. Всушност, пре тен зиите на со сед ните земји кон Македонија и туѓинските 
интереси за доми на ција или влијание врз ма  ке донскиот народ, го принудија Маке-
донецот постојано да се бори со единствена цел - да оп стои на бал кан ска та ветро-
метина. Тешките и лоши, често и не воз мож ни ус  ло ви за живеење, и по сто јаната 
борба за  опстој при си лиле голем број Македонци од Беломорска Македонија да 
кинисаат на печалба најдалеку дури на петтиот континент - Австралија, особено во 
државата Викторија.

Тешко е да се прецизира времето кога Ма ке дон ци  те почнале да одат на печалба 
во прекуокеанските зем   ји: САД, Канада, Австралија и Ар гентина. Меѓутоа, се знае 
дека првите  гурбетџии од Македонија при стиг нале на северноамериканскиот кон-
тинент во 1865 година, а првата поголема група која била претежно од селото Буф, 
Ле рин ско, пристигнала во 1898 година.  Во истата година дошла и една помала гру -
па од Долна Преспа и од Битолско. Македонците почнале да заминуваат во Австра-
лија по Првата свет ска војна, додека првата поголема група печалбари од егејскиот 
дел на Македонија дошла во Австралија во 1924 година.

Според делата на голем број автори кои се занимаваат со животот и делата на 
Македонците во Австралија, како и според делото „Македонците во САД и Канада“, 
од авторот на овој текст Славе Катин, печалбарството, односно преселувањето од 
Ма ке  донија во Австралија и на други места во светот е ка рак  теристично за тради-
ционално исе леничките краи ш та: Леринско, Костурско, Битолско, Преспанско, Ох-
рид   ско, Воденско, и други де ло ви на  Македонија.

Иселувањето од Беломорска Македонија особено би ло из ра зе но по Балкански-
те војни и по Првата светска војна, кои на место слобода од петвековното ропство, 
на Ма ке дон ците им донеле тројна по делба, угнетување, аси ми   ла ци ја, денациона-
лизација и физичко униш ту вање, што ги спроведувале порано ослободените со-
седи, Бу гарија, Крал ска Југославија, Грција и Албанија. За раз лика од она што се 
слу чу вало во минатото, во периодот од не кол ку векови, по Првата светска вој на, за 
ре ла тивно ку со време во одделни делови на Македонија на ста на ле крупни мигра-
циски движења и етнички из ме ни кои има ле долгорочни ка та стро  фал ни последи-
ци за ма ке дон ското на се ле ние.

Бранот на иселување од сите делови на маке до нската земја бил, ис то така, ин-
тензивен меѓу двете светски вој ни и по светската криза. Но, исе  лу вањето уште по-
веќе се за си лило по Втората светска војна, особе  но по поразот на Де  мократската 
армија на Елада (Грција) во Граѓанската војна во оваа земја, на чија страна масовно 
учествуваше и ма ке донското населе ние од егејскиот дел на Македонија, со надеж 
дека конечно ќе ги добие свои те национални и со  цијални права. Поради репреса-
лиите и другите смисле ни постојани притисоци на грчките власти врз  македонското 
на се ление, во тој период, огромен број Македонци и при пад  ници на дру ги народи 
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при силно беа принудени на пре селување и морале да ги напуштат своите род ни 
места. Ваквите по јави особено беа изразени во леринско-ко с тур ски от крај.

Карактеристичен е периодот и по 1960 го дина, кога со отво рањето на тогашна 
СФР Југославија кон све тот и со вклучувањето во ме ѓу на родната поделба на тру-
дот, паралелно со создавањето на аграрно на селение во градовите и либерали-
зацијата на политиката за оде  ње на работа во други земји, дојде до иселување на 
илјадници работници и интелектуалци од СР Ма ке до  нија на петтиот континент. 
Пре  се л нич  ките движења од сите делови на етничка Македонија кон Ав стра  лија 
и Нов Зеланд, не престанаа до денес. Меѓутоа, интензитетот на иселувањето на 
Македонците е разли чен за  висно од економско-политичкиот момент во Ма ке до-
нија, на Балканот и во светот.

Бројот на македонските иселеници се зголемува од година во го дина. За жал, 
не постојат целосни и попрецизни податоци за тоа колку досега заминале и го на-
пуштиле македонскиот дедовски праг. Според од дел ни показатели се проценува 
дека во светот живеат околу два милиона ма кедонски доселеници од сите делови 
на Ма ке донија, од кои околу 200.000 во Канада, 300.000 во САД, од 300.000 до 
500.000 во Австралија и Нов Зеланд, 300.000 во Европската Унија, над 500 илја-
ди во Турција и неколку стотини илјади во другите земји во светот.

Тешко може да се определи бројот на Македонци те во Австралија, бидејќи во 
новиот свет доаѓале и доаѓаат со тур ски, грчки, бугарски, српски и други патни 
исправи. Зависно од тоа нивните имиња се приспособуваат на новата татковина. 
Единствено, Македонците од Република Ма кедонија заминуваат со македонски 
пат ни исправи и официјално се ре гистрираат како Ма ке дон ци. За жал, и од тука  
не се водела и не се води точна евиденција, како што тоа го прават Евреите.

За Македонците од дру гите делови на етничка Македонија, пак, процедурата 
за до ка жување на сопствениот идентитет е потешка и не при јат на. Не ретко за тие 
страдалници, особено од егејскиот дел на Македонија се кршат и ос новните нор-
ми пропишани со Декларацијата на Обединетите  на ции за основните човекови 
права.

И покрај некои слабости, недоречености, запоставеност и притисоци од голе-
мите сили за нецелосна национална и духовна грижа за Македонците во сосед-
ните земји, сепак, слободниот и самосвесен национален и општествен развој и 
про бивот на вис тината за Македонија, се силен поттик за организираниот живот 
на иселениците врз национална и духовна основа. Тоа воедно значи и најефикас-
на брана и од брана против сите најразлични обиди на странските пропаганди и 
непријателски активности и посегања по македонското ткиво насекаде во светот.

Организираното дејствување во Австралија го опфаќа мнозинството македон-
ски иселеници. Притоа, важна ком по нента е тоа што се един ствено организирани 
и во нив членуваат Ма ке дон ци, без оглед од кој дел на Македонија потекнуваат. 
Исе ле нич ките ор ганизации и нивното членство постојано се зго лемуваат, а нив-
ните ак ти вности постојано се прошируваат и ква ли тетно се подобруваат.

Во последните децении, програмите за мул тикултури, особено во Австралија 
прет  ста вуваат своевидна убава прилика и можност за про ши ру вањето на сора-
ботката, афирмирањето и еман ци пацијата на маке дон ските иселеници во многу 
области на животот. Пред сè, тоа се однесува на културата, духовното живеење, 
спортот, на прашањата од областа на образованието и вос пи та ние то, радиото и 
теле ви зис ките програми, социјалното згри жување и слично.
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Во Мелбурн слушавме за оп штес тво, за кое многумина велат дека изобилува 
со  високи животни стандарди. Тука се запознавме со земјата на традиционалните 
спан ков ци - коалите и на кенгурите како и зем  јата на скапоцениот камен - опа-
лот, песочните плажи и прек расните предели. Во исто време, Мел бурн е градот 
во кој многумина дој  ден ци од светот, преку негативните појави и деј ствувања, ја 
изразуваат не можноста да ги прифатат пре дизвиците на со вре мениот австрали-
ски живот и  оп штес тве ни односи со кои се сре ќаваат секојдневно.

Во Мелбурн, во тој убав град, привлечен и нај значаен административен, по-
литички, културен, спортски центар и главен град на државата Вик то ри ја, спо-
ред некои неофицијални податоци живеат педесетина илјади Македонци од сите 
делови на ма кедонската земја, а особено од Леринско, Костурско, Прес пан ско, 
Воденско, Битолско, Охридско и од други места. Добро организирани, а во исто 
време поделени по црковно-имотното прашање, раскарани и без меѓусебна љу-
бов што Господ им ја дал, тие се бројни во далечниот Мел бурн, а многумина од 
нив имаат важна улога во општественото и во културното живеење и се многу 
значаен дел на тој австралиски многунационален музеј.

Останавме во Мелбурн, главниот град на др жа ва та Викторија, но не се почув-
ствувавме како во туѓина, напротив, како да бевме дома - во Македонија. Имавме 
средби со многу наши сонародници. Тие средби беа со многу топли прег рат ки, 
изливи на чувства, дури и со солзи радосници. Сред бите ќе останат незаборавни, 
бидејќи тука по чув ствувавме дека Австралија – „непознатата“ јужна зем ја, колку 
и да е далечна, таа, сепак, за Македонците е блиска.

Во Мелбурн човек може лесно да се снајде, зашто таму покрај англиски се збо-
рува и македонски јазик. Каде и да се појде: на улица, во дуќан, канцеларија, ка-
феана, библиотека, на натпревар или на некоја манифестација, насекаде ќе срет-
нете Македонци. Нив ги има од сите делови на Македонија. Во Мелбурн бројот 
на македонските доселеници од Беломорска Македонија, од Пелагонија и Потпе-
листерскиот Регион се најбројни. Значајна одлика за нив е таа, што тие се многу 
вредни, трудољубиви, честити и лојални граѓани. 

Викторија е држава во југоисточниот дел на Австралија и е најгусто населена. 
Поголемиот дел од населението е концентрирано во областа околу Филиповиот 
Залив (Port Pxillip), во која е вклучено градското подрачје на нејзиниот главен и 
најголемиот град во Викторија, Мелбурн. Инаку, Мелбурн по Сиднеј е втор по го-
лемина град во Австралија.

Државата Викторија географски е најмалата држава на австралиското копно. 
Пред доселувањето на Европејците Викторија била населена со домородното на-
селение Абориџини. Во почетокот на доселувањето на Англичаните, Викторија 
била приклучена во пошироката колонија на Нов Јужен Велс. Првата населба 
била формирана во 1803 година во заливот Саливен и голем дел од она што сега 
е Викторија било вклучено во Филиповиот Залив во 1836 година со администра-
тивна поделба на Нов Јужен Велс.

Викторија била официјално формирана како посебна колонија во 1851 годи-
на, а стана самостојна во 1855 година.  Во текот на златната треска во 50-тите и 
60-тите години на XIX век , бројот на населението и богатството значително се 
зголемиле. Во 1901 година Мелбурн бил најголемиот град и водечки финансиски 
центар во Австралија. Исто така, Мелбурн бил главен град на Австралија до фор-
мирањето на Австралија како федерална држава во 1927 година, кога Канбера 
била прогласена за главен град.
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РАЗВОЈ НА ИСЕЛУВАЉЕТО 
НА МАКЕДОНЦИТЕ КОН ЕВРОПА

Уште со доаѓањето во новите средини во повоениот период, Македонците во 
западно-европските земји правеа обиди да се организираат. Во почетокот ини-
цијатори беа поединци-емигранти декларирани како антикомунисти во прифат-
ните логори.

Тоа било како резултат на парцијалното решение на македонското национал-
но прашање по Втората светска војна кое резултирало со голем бран незадовол-
ства како во Народна Република Македонија (НРМ), која станала дел од ново-
формираната југословенска федерација, така и во остатокот на Македонија кој се 
наоѓал под власт на Бугарија и Грција.

Во периодот по Втората светска војна голем број Македонци започнале да ја 
напуштаат Југославија и да се пријавуваат како политички емигранти најмногу 
во Грција, а нешто помалку во Италија и Австрија. Оние, емигранти во грчките 
логори кои изјавиле дека се Македонци биле изложувани на посебен режим на 
измачување. Затоа од логорите овие емигранти биле раселувани во западните 
земји – Јужна и Северна Америка, Австралија и Западна Европа. На тој начин по 
Втората светска војна започнала да се создава македонската политичка емигра-
ција која била демократски ориентирана и се залагала за интегрално решавање 
на македонското национално прашање.

За разлика од САД, Канада и Австралија, кон Европа преселбите на Македон-
ците се интензивираа по Втората светска војна и траат сè до денес. Македонците 
започнаа да се доселуваат, првин, на таканаречена „на времена работа”, а потоа 
од година во година тоа добива траен карактер – за стално. Особено во седумде-
сеттите години од минатиот век, притисокот за организирани барања на работ-
ници од разни европски агенции и компании, станал сè поголем. Таквите барања 
ги прифатиле и бироата за вработување, преку кои се вршел упис на заинтереси-
раните работници, а потоа и разни агенции и посредници кои ги упатуваа нашите 
луѓе директно во западноевропските земји, особено во Германија, Швајцарија, 
Франција, Данска и Шведска. Карактеристично е што, во почетокот на времена-
та работа во овие земји на организиран начин заминуваа работоспособни млади 
луѓе, како самци, без семејства. Речиси, сите заминуваа со потпишани договори 
во џебот, што подразбирало дека ќе останат од една до  пет години, да заработат, 
да спечалат пари и потоа да се вратат назад во татковината.

Подоцна се покажа дека само мал број од македонските граѓани кои замина-
ле во Европа при крајот на шеесеттите и во почетокот на седумдесеттите години 
се вратиле во земјата, додека поголемиот број се приспособиле на животните и 
работни услови во новите средини. Тие си ги земале своите семејства, а со тоа 
започнал новиот бран емиграциски движења од Македонија кон Европа. Притоа, 
Македонците во Европа, особено во Германија и во Шведска, уште во шеесеттите 
години, речиси, со почетокот на нивното масовно доаѓање, на, како што тогаш се 
нарекуваше, времена работа, почнале да се самоорганизираат. 

 Македонските клубови и здруженија се формирале како потреба за ублажу-
вање на носталгијата, копнежот по своите блиски, од кои многумина биле подол-
го одвоени, но и потребата за меѓусебно дружење и комуницирање и за полес-
но реализирање на одделни нивни заеднички потреби. Така, постепено почнале 
да се јавуваат нови облици на дејствување на спортски, фолклорен, културен, 
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 образовен и друг план, кои со текот на времето прераснувале во богат мозаик од 
активности на многу полиња, се разбира, зависно од условите, потребите и мож-
ностите на Македонците во новите средини во Европската Унија.

Инаку, почнувајќи од седумдесеттите години, бројот на новосоздадените црк-
ви и црковни општини, клупски и други асоцијативни  облици на собирање  во ев-
ропските земји, сè повеќе се зголемува. Најголемиот број Македонци членуваат 
или се редовни посетители на тие многубројни асоцијации, каде тие организираат 
верски, национални, фолклорни, спортски, културни и други манифестации. 

 Така, всушност, и се појавија првите искри, првите иницијални собирања и 
другарувања. Иницијаторите ја истакнувале очигледната потреба и намера: Ма-
кедонците во тогашните европски земји да си отворат свои катчиња во една за-
емна корелација, со најшироки договарања и во соработка со татковината да ги 
активираат сите свои потенцијали. 

Тоа биле шанси и можности да се развиваат најразлични активности, на нај-
достоинствен начин да се афирмира македонското име, македонската држава и 
македонската вистина. Со формирањето, пред сè, на македонските православни 
цркви и црковни општини, како и друг вид  асоцијации, се создадоа услови за не-
гување на роднокрајното културно наследство, на религијата, традициите и оби-
чаите, како и за зачувување на македонскиот идентитет и македонската вистина.

Раселувањето на емигрантите од логорите во Грција, Италија и Австрија, пак,  
започнало 1951 година, главно, во Австралија, Нов Зеланд и Јужна Америка (Бра-
зил и Аргентина). Меѓутоа, таквото иселување започнало во 1957 година кон 
Белгија, 1958 и 1961/62 во скандинавските земји, а во седумдесеттите години тој 
бран се  засилил. 

Се проценува дека само од Република Македонија во земјите на стариот кон-
тинент денес има повеќе од 150.000 Македонци. Исто така, има и неколку десе-
тици илјади етнички Албанци, Турци, Роми и други од Република Македонија, кои, 
пак, таму живеат и работат повеќе од четириесет години. Најголем број од нив 
повеќе од  80.000 се во Германија, повеќе од 20.000 во Швајцарија; по десети-
на илјади во Шведска, во Австрија, Франција, во Данска, во Белгија и во другите 
земји во Европската Унија. 

Според неофицијални податоци има и десетина илјади Македонци од Бело-
морска Македонија и помал број од Пиринска Македонија. Овој број на Македон-
ци во Европа во последните години само се зголемува и има различни осцилации. 

Македонците кои работат во поголемите центри ширум Европа, уште со до-
аѓањето имаат организиран живот преку организациите, клубовите, друштвата, 
црковните општини, печатот и другите асоцијации. 

Досега се формирани околу 40 клубови и друг вид асоцијации, со македонско 
национално обележје и тоа: во Германија дваесетина, во Шведска десетина, по 
неколку во Франција, во Данска, во Австрија итн. Оваа форма па општествено 
собирање придонесува за зачувување на националниот и културниот идентитет 
на Македонците и нивната врска со родната земја. 

Тука, со различен успех се организираат информативни (печат, радио), култур-
но-забавни, воспитно-образовни, црковно-просветни, спортски и многу други ак-
тивности, кои придонесуваат за зближување во новите средини во Европската Унија.

Тоа зборува за организираното живеење на Македонците во демократската 
Европска унија и нивниот придонес на сите полиња во општественото живеење. 
Тие се вистински амбасадори на македонската култура, јазик и религија и прет-
ставуваат мост меѓу Европската унија и Република Македонија.



ДОДАТОК 571

A PART OF THE DESTINY AND 
TRUTH OF MACEDONIANS IN THE WORLD

Slave Katin’s volume “Macedonian Emigrant Meridians” is the result of many years 
of research, travel, and continuous observation of this quite subtle, very significant 
and current intercontinental theme of many decades. It is a kind of almanac devoted 
to particular Macedonians whose roots go back to every part of Macedonia and who 
left their mark during their time in Canada, USA, Australia, Europe, Macedonia, and 
the migrant Prespa part of Macedonia. Every fourth page of the book presents the 
biography of one of approximately 150 people from different countries of the world. 
Each biography includes characteristic information about the person, supported by a 
series of facts and figures about their life.

The choice of who to include was theirs, depending on their criteria, their status, 
works and achievements. I made my choice keeping in mind the environment for which 
the book was intended and its expected impact on that environment. We emphasize 
that the book includes both, the names of many who are alive and active creators 
today, most of them either born in Macedonia, or came to live in it and devoted their 
work, talent and love to it, and those who are not among us today.

By browsing the pages of this book, even if only vaguely, the reader will get 
acquainted with these people and their activity, and with their contribution to the 
Macedonian Diaspora, especially their contribution to the Macedonian Orthodox 
Church - Ohrid Archbishopric (MOC-OA) and to other aspects related to the 
Macedonian people and ethnic Macedonia.

The book aims to give a realistic picture of the situation, accomplishments and 
love of the migrants for Macedonia, a picture of its intelligence from many fields 
of human activity, of national and spiritual life, science, historiography, linguistics, 
ethnography, archeology, medicine, information technology, and science, among the 
rest. It could serve as a good resource for establishing a more comprehensive picture 
and awareness of the cultural, political and national identity, and integrity of the 
Macedonian state.

The Republic of Macedonia and the Macedonian people need to have the legacies 
and values remembered for their national and territorial integrity, for their state and 
national independence. They need to have the great values   and highlights affirmed, 
or to have us recall many of its troubles throughout time. We must not risk forgetting 
many known and unknown persons and deserving activists from the Diaspora, who 
with their deeds and lives, have marked the history of this industrious and gifted 
Macedonian nation and ethnic Macedonia. 

The information in „Macedonian Emigrant Meridians“ about individuals, emigration, 
the Macedonian Orthodox Church, and about Macedonia is the standard kind of 
information given in such books. However, there are texts that show that some of the 
materials contain strong patriotic sentiment and belonging, and are written with much 
love and sympathy. They also contain a certain amount of patriotic pathos. This approach 
provided the author a wide range of details about the life and work of a large number of 
immigrants reported in the published contributions, primarily in the illustrated magazine 
„Macedonia“, the portal „Macedonian Nation“, and a number of informative media in 
Macedonia, as well as in various newspapers in the Diaspora and numerous works of the 
author of these lines pertaining to the life and fate of the Macedonians.
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The book contains the names of 150 renowned migrants and social activists 
who have been part of the development of the Macedonian Orthodox church since 
its establishment. The book includes academicians, journalists, publicists, donors, 
humanitarians, patriots, nostalgics, and 

people who love Macedonia. Their number could be much higher but it is not so 
important in this 

case. What does matter is that this impressive number of names, all important to 
our national, spiritual, cultural, economic, and scientific activity, shows emigration in 
the past and present.

Without their life stories, without the deeds of the present migrants and other 
individuals, we could not even imagine what our compatriots throughout the world 
have accomplished in their progressive development during the past decades. 

Namely, the number of names published in this book is an illustration of how they 
have become part of the foundations of the history of the Macedonian Diaspora and 
the Macedonian Orthodox Church, and its religious-spiritual centers such as parishes, 
monasteries, folklore, literature, and other associations, giving it in their own way its 
distinctive physiognomy. Their number and diversity in activities gives the reader a 
chance to imagine the persistence, dedication, and the ability of the migrants to self-
organize and to find their place in their new democratic environments in Australia, 
Canada, USA, Europe, ethnic Мацедониа and migrant Prespa.

The book is divided into eight parts to include persons who are part of the truth 
of Christianity in Macedonia, followed by those who are part of the Macedonian truth 
in the Diaspora – Australia, Canada, USA, Europe, ethnic Macedonia, migrant Prespa, 
and an Appendix which includes the bibliography, reviews and other information.

It shoud be mentioned that during the last few decades, the Macedonian 
Orthodox Church (MOC) has been, is, and most probably will be the topic of 
discussions, polemics, arguments, even attacks by the church institutions of the 
neighboring countries and wider, who are trying to prevent and postpone its entry 
into the family of the equal church organization of orthodoxy. At the sa me time 
there are attempts to dispute the historical canonical foundations of the entire life 
of the Macedonian Orthodox Church. 

A large part of the propaganda and media machinery has been engaged in the 
pressures, isolation, and negation of the MOC and its legitimate exi stence. Its aim is 
to distort and suppress historical facts from the past and present, which is done in 
order to bring into question the basic characteristics of the Macedonian Orthodox 
people, its church institution, and its truth as a people that has existed for centuries, 
which has retained orthodoxy and has its own sovereign and indepen dent state – the 
Republic of Macedonia.

At the same time, it seems that certain circles and individuals of the orthodox chur-
ch es in the neighboring countries have forgotten how they achieved independence 
and the right to their own national church. They suppress the eight century old 
existence of the Oh rid Archiepiscope, whose essential nucleus from its establishment 
until its illegal abolish ment represented Christians from every part of Macedonia. 

 
 



ДОДАТОК 573

UNE PARTIE DU DESTIN ET DE LA 
VÉRITÉ DES MACÉDONIENS DANS LE MONDE

L’œuvre volumineux “Les Méridiens Emigrants de Macédoine“, de Slave Katin, re-
présente un résultat des recherches pluriannuels, des voyages et d’une surveillance 
continue de ce thème intercontinental, durant plusieurs décennies, qui est très sub-
tile, important et actuel. Cet œuvre est une sorte d’almanach, dédié à une partie des 
Macédoniens, dont les racines sont de toutes les régions du pays macédonien, qui 
ont marqué leur temps passé en Australie, au Canada, aux Etats – Unis, en Europe, en 
Macédoine et à Prespa en tant que travailleurs migrants.

En feuilletant cet œuvre, le lecteur, même d’une manière superficielle, se fami-
liarisera avec l’activité des Macédoniens, leur contribution dans la diaspora macé-
donienne, en particulier, la contribution de ces derniers à l’Eglise Orthodoxe Macé-
donienne – Archevêché d’Ohrid (EOM – AO), ainsi qu’avec d’autres aspects liés aux 
Macédoniens et à la Macédoine ethnique. 

La République de la Macédoine et le peuple macédonien, pour leur intégrité natio-
nale et territoriale et pour l’ identité nationale de leur état, ont besoin des héritages, 
des valeurs, de ce coffre-fort du temps inoubliable, de les en tirer et d’affirmer les 
grandes valeurs et les éclats, se rappeler les nombreux patines du temps et de tirer 
du risque d’oublie les nombreux personnes connues et inconnues, les militants méri-
tants de la diaspora, qui avec leur vie, leur travail et leur activité, ont laissé une trace 
et une marque dans l’histoire de la Macédoine, dans l’histoire de ce peuple macédo-
nien laborieux et doué et de la Macédoine ethnique.

Les informations données dans l’œuvre « Les Méridiens Emigrants de Macédoine », 
à propos des personnes pour l’immigration, de l’Eglise Orthodoxe Macédonienne et 
de la Macédoine, sont courantes, communes pour les éditions de ce genre. Mais il y a 
aussi des textes montrant que certaines des contributions contiennent un fort senti-
ment patriotique et d’appartenance, écrits avec beaucoup d’amour et de sympathie. 

Le livre contient les noms de plus de 150 expatriés connus, personnes de la société, 
intégrées dans la construction d’EOM–AO, depuis sa création, jusqu’à aujourd’hui. Ce 
livre représente les académiciens, les journalistes, les publicistes, les donateurs, les 
humanistes, les patriotes, les personnes nostalgiques et les amateurs de Macédoine. 
Leur nombre pourrait être beaucoup plus élevé. Dans ce cas, ce n’est pas si important, 
le plus important c’est que ce nombre impressionnant de noms, important pour notre 
activité scientifique nationale, spirituelle, culturelle et économique, montre l’émigra-
tion dans un hommage chronologique, au passé et au présent.

Sans les histoires de vie, sans les activités des travailleurs migrants présents et d’autres 
personnes, on ne pourrait pas imaginer ce que nos compatriotes, à travers le monde, ont 
atteint dans leur environnement, par les ascensions évolutives depuis des décennies.

Justement, le nombre des noms, la présence des personnes annoncées dans les 
pages de cet œuvre, c’est parce qu’ils se sont encastrées dans les bases, dans l’his-
toire de la diaspora macédonienne et d’EOM–AO, dans leurs centres religieux-spiri-
tuels, tels que les communes religieuses, les monastères, ensuite dans les organi-sa-
tions et associations folkloriques, littéraires, de jeunesse, dramatiques et d’autres en 
donnant de leur propre manière, une physionomie distinctive et un signe national.

L’œuvre « Les Méridiens Emigrants de Macédoine » est divisé en sept chapitres 
suivants: les parties qui comprennent les personnes faisant partie de la vérité du 
christianisme en Macédoine, les gens faisant partie de la vérité macédonienne dans 
la diaspora au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et à Prespa en tant que 
travailleurs migrants.
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EIN TEIL DER WAHRHEIT UND DEM 
SCHICKSAL DER MAZEDONIERN IN DER WELT

Das umfangreiche Werk „Mazedonische Auswanderermeridiane“ von Slave Katin, 
ist ein Ergebnis der mehrjährigen Forschungеn, Reisen und die kontinuierliche Über-
wachung dieser sehr subtilen, vieldeutigen und aktuellen јahrzehnten und interkonti-
nentalen Thema und ist eine Art von Almanach zu den Mazedoniern gewidmet, deren 
Wurzeln aus allen Teilen des makedonischen Landes sind, und haben ihre Zeit in Aus-
tralien, Kanada, USA, Europa, Mazedonien und auch in Fremdarbeiterprespa markiert.

Durch den Besuch der Seiten dieses Buches, der Leser wird, mindestens ober-
flächlich, mit ihr und ihrer Tätigkeit, kennenlernen, mit dem Beitrag, den sie in der ma-
zedonischen Diaspora haben, vor allem den Beitrag auf die mazedonisch-orthodoxen 
Kirche - Ohrid Diözese (MOK-OD) und auch auf andere Aspekte, die mit Mazedoniern 
und ethnischen Mazedonien verbunden sind.

Republik Mazedonien und der mazedonischen Bevölkerung für ihre nationale und 
territoriale Integrität und ihre Staat und die nationale Unabhängigkeit, brauchen die 
Hinterlassenschaften, die Werte aus diesem Gewölbe der unvergesslichen Zeit,  die 
großen Werte und Scheine herauszuziehen und zu bestätigen oder errinern wir uns 
an die Leiden der Zeit und das Risiko des Vergessens vielen bekannten und unbe-
kannten Personen und verdiente Aktivisten aus der Diaspora, die mit seinem Leben, 
Arbeit und Werk, ihre Spuren und Marken in seiner Geschichte hintergeläßt haben, in 
der Geschichte dieser fleißigen und begabten mazedonischen Bevölkerung und eth-
nische Mazedonien.

Sonst, die gegebene Informationen für die Personen für die Auswanderung, die 
mazedonische orthodoxe Kirche und Mazedonien in dem Werk „Mazedonische Aus-
wanderermeridiane“  sind standard, gemeinsam für solche Veröffentlichungen. Aber 
es gibt Texte, die zeigen, dass einige der Beiträge mit starken patriotischen Gefühle 
und Zugehörigkeit sind, geschrieben mit viel Liebe und Sympathie.

Das Buch enthält die Namen von mehr als 150 namhaften Auswanderer, Gesell-
schafter, die seit seiner Gründung bis heute in den Bau von MOK-OD eingebettet 
sind. Vertreten sind Wissenschaftler, Journalisten, Publizisten, Spender, Humanisten, 
Patrioten, Nostalgiker und Fans in Mazedonien. Ihre Zahl könnte viel höher sein. In 
diesem Fall ist es nicht so wichtig, aber es ist wichtig, dass diese beeindruckende Zahl 
von Namen, wichtig für unsere nationale, geistige, kulturelle, wirtschaftliche, wissen-
schaftliche Tätigkeit, die Auswanderung in einer zeitlaufende Huldigung, in der Ver-
gangenheit und Gegenwart zeigt. 

Ohne die Lebensgeschichten, ohne die Werken der anwesenden Auswanderer und 
andere Personen, könnte man sich nicht einbilden, alles was unsere Mitbürger in der 
Welt in ihren Umgebungen durch die Entwicklungsteilheiten in den vergangenen 
Jahrzehnten erreicht haben.

Nämlich, die Zahl der Namen, die Abbildung des Menschen, die auf den Seiten die-
ses Werks veröffentlicht sind, dass sie selbst in den Stiftungen, in der Geschichte der 
mazedonischen Auswanderung und MPK-OD auf ihre kirchlichе-geistigen Zentren, 
wie die Kirchengemeinden, die Klöster, dann auf Folklore-, Literatur-, Jugend-, The-
ater- und andere Arten von Organisationen und Verbänden eingebaut sind, auf ihre 
eigene Weise die selbstsichere Physiognomie und das nationale Zeichen gegeben. 

Das Werk “Mazedonische Auswanderermeridiane“ ist in sieben Kapitel gegliedert 
wie folgt: Teile, wo die Personen, die einen Teil der Wahrheit des Christentums in Ma-
zedonien sind, Menschen, die einen Teil der Wahrheit in der Diaspora sind - in Kanada, 
USA, Europa, Australien und Fremdarbeiterprespa umgefasst sind.



ДОДАТОК 575

ЧАСТЬ СУДЬБЫ И ПРАВДА 
МАКЕДОНЦЕВ В МИРЕ

Объемная работа Славе Катина «Меридианы македонской эмиграции» явля-
ется плодом многих лет исследований, путешествий и постоянных наблюдений 
этой очень тонкой, значимой и важной десятилетиями и межконтинентальной те-
мой. А также, является своего рода альманахом, посвященный части македонцам, 
чьи корни происходят из всех частей македонской земли, а провели свое время в 
Австралии, Канаде, США, Европе, Македонии и в эмигрантской Преспе.

Просматривая страницы этой книги читатель, хоть и поверхностно, познако-
мится с ними и их деятельностью, с вкладом во время македонской эмиграции, а 
особенно с вкладом для Македонской Православной Церкви - Охридской архие-
пископии (MПЦ-ОА) и другими аспектами, связанными с македонцами и этниче-
ской Македонией.

Республика Македония и македонский народ за их национальную и терри-
ториальную целостность и за свое государство и национальную независимость, 
нуждаются в наследствах,  в ценностях из того хранилища незабвенного времени, 
чтобы извлечь и утвердить великие ценности и вспышки, или вспомним, огром-
ное колличество путей  времени и риск забыть извлечь большое колличество из-
вестных и неизвестных лиц и заслуженных деятелей диаспоры, которые своей 
жизнью, работой и трудами, оставили печать и знак в их истории, в истории этого 
трудолюбивого и одаренного македонского народа и этнической Македонии.

Информация, предоставленная об эмигрантах, о Македонской православной 
церкови и о Македонии в книге «Македонские эмигрантские меридианы» явля-
ются стандартными, обычными для таких изданий. Но есть тексты, которые по-
казывают, что некоторые из вкладов с сильным патриотическим отношением и 
сентиментальностью, написанные с большой любовью и симпатией.

В книге объявлены имена более чем 150 известных и признанных эмегран-
тов, общественников, внедренных в строительстве (MПЦ-ОА) с момента ее соз-
дания до сегодняшнего дня. Признанные академики, журналисты, публицисты, 
дарители, гуманисты, патриоты, ностальгирующие и влюбленые в Македонию. 
Их колличество могло быть значительно выше. Это в данном случае не так уж 
важно, но важно то, что это впечатляющее количество имен, важных для нашей 
национальной, духовной, культурной, экономической, научной деятельности, 
показывает эмиграция в одном временном периоде, в прошлом и настоящем. 
Без жизненных историй, без трудов эмигрантов и других личностей, не было бы 
возможности  представить себе то, что наши соотечественники в мире достигли в 
своей среде через этапное развитие в последние десятилетия.

Количество имен, представление людей объявленных на страницах этой книги 
является то, что они сами заложили себя в основу, в историю македонской эмиграции 
и в (MПЦ-ОА), в их церковно-духовные центры, таких как советы церквей, монасты-
ри, затем фольклерные, литературные, молодежные, драмские и другие виды орга-
низаций и ассоциаций и давая по-своему отличительный лик и национальный знак. 
Книга  «Македонские эмигрантские меридианы» разделена на семь разделов 
следующим образом: части, в которых представлены лица, которые являются ча-
стью истины христианства в Македонии, люди, которые являются частью правды 
в диаспоре - в Канаде, США, Европе, Австралии и эмигрантов из Преспы.
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ДЕО ИСТИНЕ И СУДБИНА 
МАКЕДОНАЦА У СВЕТУ

Обимно дело „Македонски меридијани исељеника” Славе Катина је 
резултат вишегодишњег истраживања,путовања и континуираног пра-
чења ове веома суптилне, значајне и више деценија актуелне и интер-
континенталне теме, и претставља неку врсту алманаха посвећеног 
Македонцима, чији су корени из свих крајева македонске земље, који су 
обележили своје време у Аустралији, Канади, САД, Европи, Македоније и 
печалбарској Преспи.

Прегледајући странице ове књиге читалац, иако површно, упознат ће 
се сњима и њиховим активитетом, уз допринос који имају у македонској 
дијаспори, посебно доприносом Македонске православне цркве-Охрид-
ску Архиепискпију (МПЦ-ОА) и друге аспекте у вези са етничким Маке-
донцима и Македонији.

Република Македонија и македонски народ за њихов национални и 
територијални интегритет и за своју државну и националну независност, 
требају оставине, вредности, из тог трезора незаборава времена, да се 
извуку и да се афирмишу велике вредности, или да се потсетимо на ве-
лики број патина времена и да се извуку из заборава многе познате и 
непознате личности и заслужних активиста из дијаспоре, који са својим 
животом, радом и делом, су оставили траг у њеној историји, историја овог 
вредног и надареног македонског народа и етничке Македоније.

Информације дате о поједнцима и исељеништву, Македонске право-
славне цркве и Македоније у књизи „Македонски меридијани исељени-
ка” су стандард, уобичајен за овакве издања. Али постоје текстови који 
показују да неки од доприноса су јака патриотска осећања и припадност, 
писана са много љубави и симпатије.

Књига содржи имена од  150 познатих исељеника, друштвеника, угра-
đених у изградњу МПЦ-ОА од оснивања до данас. Представљени су 
академици, новинари, публицисти, донатори, хуманитарци, патриоти, 
носталгичари и заљубљеници у Македонију. Њихов број могао би бити 
много већи. То у овом случају и није толико важно, али је важно да овај 
импозантан број имена, важна за нашу националну, духовну, културну, 
економску, научну активност, показује исељеништво као омаж време-
плову прошлости и садашњости.

Без животних прича, без дела присутних исељеника и других лица, не 
би се могло замислити оно што су наши сународници у свету постигли у 
својим срединама кроз брдовит развој у прошлим деценијама.
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