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ЕДНО ИМЕ ИМАМЕ
Покрај Егеј Македонци
покрај Вардар Македонци
и под Пирин Македонци
славно име, непокорно.
Едно име имаме
во душата го носиме
за тебе живот даваме
о, Македонијо.
Како ширни полиња
а до небо планини
реки златоносни
а езера бисери.
Едно име имаме
во душата го носиме
за тебе живот даваме
о, Македонијо.
Мајко Македонијо,
балканска убавице,
кој се роди во тебе
и живот дава за тебе.
Едно име имаме
во душата го носиме
за тебе живот даваме
о, Македонијо.

Гојко Јаковески / Goyko Jakovsleski

СЛАВЕ КАТИН • Монографија ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ

ВОВЕД

87 ГОДИНИ ЖИВОТ и дело
НА ГОjКО jАКОВЛЕСКИ

О

ва дело насловено „Монографија Гојко Јаковлевски“ е посветено на доблесниот Македонец,
бизнисмен, истакнат хуманист и докажан донатор, духовен посветеник и горд
припадник на својот библиски род и македонската земја, Гојко Јаковлески, алиас
Гојко Делчев-Рафкин – Гоце Македонски.
Тој е познат политички емигрант кој долги години живеел во Германија, во градот
Берлин. Име, кое е познато, признато,
уважено и респектирано на низа полиња
и децениски потврдено во македонската
заедница во Берлин, Германија и пошироко. Гојко е борец за самостојна, независна
и обединета етничка Македонија и за обединување на македонскиот народ.
Делото „Монографија Гојко Јаковлевски“ е посветена на херојот Гоце Македонски, кој се залага за афирмација на
етничка Македонија и етничко обединување. Таквата угледна бизнис-личност,
вљубеник во македонскиот народ насекаде по светот и во својата татковина Македонија, секогаш го водела светата мисла
да остави вечни траги за идните македонски генерации.
Треба да се истакне дека не е лесно
и едноставно да се пишува за луѓе кои
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инспирираат, кои задолжуваат и кои заветуваат, за луѓе кои оставаат неизбришливи траги со животот и со своите дела,
кај современиците и кај поколенијата што
доаѓаат. Таков е случајот со Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев-Рафкин – Гоце
Македонски, Македонец од Македонија,
од Гостиварско, од Берлин, од целиот демократски свет. = Делото „Монографија
Гојко Јаковлески“ се прави обид да се
фрли светлина врз неговиот животен пат.
Трудот е компониран во повеќе поглавја,
во кои секој дел има по повеќе делови,
претставувајќи хронолошка и тематска
заокружена целина.
Гојко Делчев Рафкин е исклучително
голема, позната, призната и неодминлива
личност во македонската дијаспора и во
Македонија. Тој е, без сомнение, еден од
економски успешните Македонци во светот. Иако подолго време живее во Берлин
и во Македонија, од своето емигрирање
до денес тој е длабоко и силно поврзан
со судбината, вистината и настаните во
родната земја. 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 Маке-

ВОВЕД

SLAVÉ KATIN • Мonograph GOJKO ЈAKOVLESKI

INTRODUCTION

87 YEARS LIFE and work
OF GOYKO YAKOVLESKI

T

his publication tittled “Monograph Goyko Jakovleski” is dedicated to the virtuous Macedonian, businessman, prominent humanist
and proven donor, spiritual devotee and
proud member of his Biblical origin and
Macedonian country, Goyko Yakovleski,
alias Goyko Delchev Rafkin - Gotse of
Macedonia. He is a well-known political
immigrant who has lived in Germany, in
the city of Berlin, for many years. A name
that is well known, recognized, esteemed
and respected in a number of fields and
affirmed for decades in the Macedonian
community in Berlin, in Germany and beyond. Goyko is a fighter for autonomous,
independent and united ethnic Macedonia, as well as for the unification of the
Macedonian people.

eternal marks for the future Macedonian generations.

The publication “Monograph Goyko
Jakovleski” is dedicated to the hero Gotse of Macedonia, who strives for the
affirmation of ethnic Macedonia and
ethnic unification. Such a prominent
businessman, a lover of the Macedonian people all over the world and in his
fatherland of Macedonia, has always
be led by the sacred thought of leaving

Goyko Delchev Rafkin is an extremely
great, well-known, recognized and inevitable figure in the Macedonian diaspora
and in Macedonia. He is undoubtedly one
of the most economically successful Macedonians in the world. Although he has
lived in Berlin and Macedonia for a long
time, since his emigration to the present day he has been deeply and strongly

INTRODUCTION

It should be emphasized that it is not
easy and simple to write about inspiring,
entrusting, and vowing people, about
people who leave indelible traces with
their lives and their deeds, both in their
contemporaries and the generations to
come. Such is the case with Goyko Yakovleski, alias Goyko Delchev Rafkin - Gotse
of Macedonia, a Macedonian from Macedonia, from Gostivar region, from Berlin,
from the entire democratic world. The
publication “Monograph Goyko Jakovleski” makes effort to shed light on his life
path. This work is composed in several
chapters, each of which has several sections, representing a chronological and
thematically rounded whole.
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донски е бранителот и афирматорот на
историјата на етничка Македонија и честа на македонскиот народ во светот.
Инаку, основоположникот на голем
број македонски организации во европските 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 соработуваа за иднината на Македонија и се основоположници
на Демократската партија за македонско
народно единство, денес како ВМРО-ДОМНЕ.
Животната приказна за Гојко започнала во убавото гостиварско село Зубовце на 20 февруари 1935 година. Зубовце e
населба сместена во подножјето на Шар
Планина, меѓу селата Дебреше (на југ) и
Врапчиште (на север), од каде тој одамна заминал, но никогаш не ги заборавил
својот роден праг и својата Македонија.
Напротив, се вратил со љубов и почит кон
Македонија, каде што го влечат корените
и носталгијата.
Судбината на своите предци - печалбари ја имал 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 снаата 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 своето образование
на Шумарскиот факултет на кој студирал
четири години. Меѓутоа, во времето кога
бил апсолвент и имал уште два испита,
Гојко требал да замине на специјализација во странство. Бидејќи добро го зборувал германскиот јазик бил одреден да
го продолжи образованието во Германија.
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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 Германија. 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 специјализацијата, што потоа... Многу дилеми и
прашања се роеле во неговата глава, но
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 била 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, во Баварската област.
Во Берлин Гојко ја започнал својата
бизнис-кариера. Имено, во ноември 1966
година, отворил киоск за брза храна, таканаречен имбис. Работел деноноќно, со
голема љубов и ентузијазам. Бил млад и
можел да издржи секаков напор. Бил пресреќен кога пред неговиот киоск започнале да се создаваат долги редици, од што
заработувал повеќе пари кои му обезбедувале голема сигурност во работата.
Како резултат на познанствата со емиграцијата, Гојко Јаковлески станал член
на Претседателството на Југословенскиот
демократски сојуз „Будуќност“ на Собранието што се одржало на 1 декември 1962
година во Минхен. На конференцијата
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.
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connected with the fate, truth and events
in the born country. Goyko is a Macedonian by nationality and an Orthodox Christian by faith. He is one of the greatest initiators and organizers of the defense of
the Macedonian name and truth. Gotse of
Macedonia is the defender and affirmator
of both the history of ethnic Macedonia
and the honor of the Macedonian people
in the world.
In addition, the founder of many Macedonian organizations in European countries, the famous and recognized patriot,
who decided Macedonia to be his goal
and future, and for that cause a sufferer
- Dragan Bogdanovski, was a close friend
and comrade of Goyko Yakovleski. They
worked together for the future of Macedonia and are the founders of the Democratic Party for Macedonian People's Unity, today known as VMRO-DPMNE.
The life story of Goyko started in the
village of Zubovce, the beautiful village
in Gostivar region on February 20, 1935.
Zubovce is a settlement located at the
foot of Shara Mountain, between the
villages of Debreshe (on the south) and
Vrapchishte (on the north), which he left a
long time ago, but never forgot his origin
and his Macedonia. On the contrary, he
returned with love and respect for Macedonia, where he was drawn by his roots
and nostalgia.
Goyko shared the same destiny as his
ancestors – fortune seekers, when his parents decided to send him to Sofia when he
was at the age of seven, during the World
War II. In 1942, Jorde and Filka, the brother and daughter-in-law of Goyko’s father
Delche, came from Sofia to Zubovce, in order to adopt Goyko, to take him with them
to live in Sofia, and to educate him there.
He spent his youth in Sofia. He completed
primary and secondary education there.
After completing high school in Sofia,
Goyko returned to his native Macedonia
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in 1955, where he continued his education
at the Faculty of Forestry where he studied for four years. However, by the time he
was alumnus with only two more exams
to pass, Goyko had to go abroad for specialization. Because he was fluent in German he decided to continue his education
in Germany,
The day has come when Goyko was to
leave his native place Zubovce and go to
Germany; that day was July 19, 1961. He
first came to Belgrade and then left for
Germany. While traveling by train he had
plenty of time to think, to plan, to rejoice,
and at the same time to grieve. He kept
asking himself questions: how would he
deal with the unknown world - Germany,
how much would specialization mean to
him, what is next ... Many dilemmas and
unanswered questions.
The first destination in Germany was
Munich, where he arrived on August 5,
1961, and then he left to the Bavarian Forest, where he had to complete his specialization within three months. In that part
of Germany the wood industry is extremely well organized and highly developed.
Here he performed his practical work, for
which he received free accommodation,
food and certain amount of money.
On August 22, 1963, Goyko Yakovleski
gained political asylum. To obtain that
status, he spent six months in the Zirndorf refugee camp. The camp was located
near Nuremberg, Bavaria.
In Berlin Goyko started his business
career. Namely, in November 1966, he
opened a fast food kiosk, the so-called imbiss. He worked day and night, with great
passion and enthusiasm. He was young
and could withstand any effort. He was
thrilled when long queues began to form
in front of his kiosk, earning more money
that provided him with greater job security.
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Уште во првите години Гојко Јаковлески 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 Јаковлески во
Гоце Македонски. Неговите активности
биле причина да чека многу години за да
добие германско државјанство.
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 Македонски
станал угледен бизнисмен и почитуван
граѓанин, но во исто време со поголема
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 Македо¬нија
(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 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 Германија и пошироко во Европа бил неприкосновен и неподелен. Тој бил моќен човек
во сенка или со други зборови некрунисан лидер на македонската емиграција во
Европа. Тоа го постигнал со неговата по-
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стојано тивка и ненаметлива активност,
и заемни контакти, што ги правел со раководството на ДООМ независно од личностите, што биле фракциски поделени
во организацијата. Гоце Македонски бил
стожер на организацијата. Неговите совети за организацијата биле добредојдени и
секогаш биле реализирани.
Во март 1993 година, со формирањето
на Иницијативниот одбор за создавање
на македонската православна црква „Свети Климент Охридски“ во Западен Берлин – Германија, Светиот архијерејски
синод едногласно го потврдил и го официјализирал предложениот состав, во кој
Гојко Јаковлески (Гоце Македонски) бил
претседател. Потоа, на 27 јануари 2002 година, на Годишното собрание, на предлог
на надлежниот епархиски архијереј, неговото високопреосвештенство господин
Горазд, Гојко Јаковлески со акламација
бил прифатен за доживотен претседател
на црковната општина „Свети Климент
Охридски“ во Берлин.
Гојко Јаковлески бил член и на Фудбалскиот клуб „Македонија“, од Берлин од
1 јануари 1974 година, со што ја продолжил
својата 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 прослава
што се одржала на 1 август истата година.
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As a result of his connections with
emigration, Goyko Yakovleski became a
member of the Presidency of the Yugoslav Democratic Union "Buducnost" at
the Assembly held on December 1, 1962,
in Munich. Boards of Croats, Serbs and
Bosnian Muslims were elected at the conference, and a Macedonian national group
was formed, led by Goyko Yakovleski, for
which he got membership ID card.
In his early years, Goyko Yakovleski
manifested political, cultural and church
activity, and maintained relationships
with numerous Macedonian emigrants
in Europe. According to Goyko's story, in
August 1971 at his request he changed his
name and surname from Goyko Yakovleski to Gotse of Macedonia. His activities
were the main reason why he had to wait
many years to obtain German citizenship.
However, his persistence and deep
conviction in honesty and loyalty to the
German state, which he always saw as the
embodiment of stable democratic society and a trustworthy righteous mediator,
would yield the result of acquiring German citizenship. At that time in Germany,
Gotse of Macedonia became a prominent
businessman and respected citizen, but at
the same time he was more affectionate
towards his native homeland Macedonia.
As early as 1972, at the initiative of
Dimko Nechevski as a president and Dragan Bogdanovski as a member of the
revolutionary wing of the Macedonian
Liberation Committee (OKM), Gotse of
Macedonia began his activity in the Macedonian patriotic organizations.
The main purpose of the Organization
was the unification of a fragmented and
enslaved Macedonia into an independent Macedonian state, so it accepted in
its ranks anyone who wanted to work for
the unification of Macedonia, whatever
his/her personal ideas and philosophical
considerations, no matter whether he/
she is a Democrat, a Communist or an an-
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ti-Communist, and regardless of his/her
ideological-political considerations and
party affiliation.
However, the authority of Gotse of
Macedonia among the emigration in West
Germany and wider in Europe was undisputed and undivided. He was a powerful
man in the shadow, or in other words,
an non-crowned leader of Macedonian
emigration in Europe. He achieved this
through his constant quiet and unobtrusive activity, and mutual contacts, which
he had with the leadership of DOOM regardless of the individuals who were fractionally divided within that organization.
Gotse of Macedonia was the pillar of the
organization. His advises were welcomed
in the organization and always implemented.
In March 1993, with the foundation of
the Initiative Board for establishment
of the Macedonian Orthodox Church "St.
Clement of Ohrid" in West Berlin - Germany, the Holy Archbishop’ Synod unanimously confirmed and formalized the
proposed composition, in which Goyko
Yakovleski (Gotse of Macedonia) would be
the President. Then, on January 27, 2002,
at the Annual Assembly, on the proposal of the diocese's bishop His Highness
Gorazd, Goyko Yakovleski was accepted
by acclamation as lifelong president of
the Church of “St. Clement of Ohrid” in
Berlin.
Goyko Yakovleski was also a member
of the Football Club "Macedonia" from
Berlin since January 1, 1974, with which
Goyko continued his sports activity he
practiced as a student at the "Hajduk", a
club from Zubovce. In Berlin, his financial status enabled him to donate funds
and help two Macedonian football clubs
"Macedonia" and "Ilinden", as well as other
Macedonian associations, organizations
and individuals.
On July 7, 1976, the Organizing Committee of the United Macedonians in West
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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 Јаковлески–Мане и Стево Доневски–Мајката, го
одржале првиот консултативен состанок
во ресторанот „Ново Скопје“ за формирање на партијата ДПМНЕ (Демократска
партија за македонско национално единство) во Република Македонија.
Истата година, на 17 јуни во Домот на
младите „25 Мај“ во Скопје, на свеченото
собрание, кога партијата го добила името
ВМРО-ДПМНЕ (Внатрешна македонска
револуционерна организација - 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 Јаковлески, алиас Гојко
Делчев-Рафкин – Гоце Македонски.
Често се вели дека македонското долго опстојување како да наликува на долга, ретка и, речиси, неверојатна приказна, сместена во аналите на посебноста и
бесмртноста. Ретки се примерите во историјата не само во Полог, туку и во цела етничка Македонија за такво истрајување
на еден народ кој поминал низ такви турбулентни амплитуди низ вековите, како
што е примерот на зубовчани.
Гојко Делчев-Рафкин насекаде го истакнува своето македонско потекло и
македонски корени, и правејќи го тоа со
огромна љубов, и непрекината верност
кон татковината. Тој го прави тоа за својата најубава библиска земја на Балканот,
вгнездена во јужните пазуви на европскиот континент, Македонија.
Треба да се истакне дека не е лесно и
едноставно да се пишува за луѓе кои инспирираат, кои задолжуваат и кои заветуваат, за луѓе кои со животот и со своите
дела оставаат неизбришливи траги, кај
современиците и кај поколенијата што
доаѓаат. Таков е случајот со Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев Рафкин – Гоце
Македонски, Македонец од Македонија,
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од Гостиварско, од Берлин, од целиот демократски свет.
Со делото „Монографија Гојко Јаковлевски“ се прави обид да се фрли светлина врз неговиот животен пат. Трудот е
компониран во дванаесет поглавја, како
дванаесет апостоли, во кои секој дел има
по повеќе делови, претставувајќи хронолошка и тематска заокружена целина.
Така, првиот дел е посветен на неговата татковина Македонија, и е насловен
како „Македонија - родната земја“, при
што се поместени материјали и податоци за историскиот развој на библиската
земја Македонија, за македонската вистина, како и за Македонија – од античко
време до денес. Тоа е делот за кој Гојко
сонува, се бори и дава сѐ од себе за да ја
докаже правдината и вистината за македонскиот народ и Македонија.
Вториот дел е посветен на неговата
личност и неговото семејно стебло. Во
него се дадени текстови за роднокрајното
место на Гојко, за корените на семејството Јаковлеви во Македонија и надвор од
неговата родна земја, за вечниот дом на
прадедото Петко во Истанбул. Посебен
простор е посветен на текстовите за родното огниште, за семејното стебло, со кое
Гојко се гордее и со љубов го прикажува и
за кое само тој има толкаво знаење и податоци. Исто така, во овој дел се поместени материјали за напредокот и иднината
на неговото потекло и на неговиот роден
крај.
Третиот дел е посветен на Зубовце,
неговиот дел од младоста, од животот,
од неговат иднина и завет. Исто така, во
овој дел е претставено духовното жевеење во Зубовце. Притоа е презентирана
роднокрајната историска врвица за вековно христијанските процеси во Македонија, за црквно-духовните светилишта
во Зубовце: „Света Марена“, „Свети Никола“, „Свети апостол Тома“ и за параклисот „Света Богородица и спасителот Исус
Христос“, изграден од Гојко Јаковлески.
Четвртиот дел е посветен на зами-нувањето на Гојко од неговата родна земја
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Berlin headed by Gotse of Macedonia sent
an invitation to all Macedonians living
in West Germany at that time. In that invitation, the Board invited them on the
occasion of the 73rd anniversary of the
Macedonian national holiday "Ilinden",
organized by KUD "Vardar" and the football clubs: "Ilinden 1903" and "Macedonia"
from West Berlin, to attend the festive
celebration held on August 1 of the same
year.
Gotse of Macedonia is one of the founders of the political party VMRO DPMNE.
Namely, in April 1990, Bogdanovski came
to Berlin, where, with Gotse of Macedonia, his brother Manoil Yakovleski-Mane
and Stevo Donevski-the Mother, held the
first consultative meeting in the restaurant "New Skopje" for the establishment
of the DPMNE (Democratic Party for Macedonian National Unity) in the Republic
of Macedonia.
The same year, on June 17, the respected and honored for Macedonia, one of the
founders of DPMNE - Goyko Yakovleski,
alias Goyko Delchev Rafkin - Gotse of
Macedonia addressed at the solemn assembly held in the “25 May” Youth House
in Skopje when the party was named VMRO-DPMNE (Internal Macedonian Revolutionary Organization - Democratic Party for Macedonian National Unity).
It is often said that Macedonia's long
existence seems to resemble a long, rare
and almost incredible story, set in the annals of uniqueness and immortality. Examples are rare in the history, not only in
Polog, but throughout ethnic Macedonia,
for such a perseverance of a people that
has gone through such turbulent amplitudes over the centuries, such is the example of people from Zubovce.
Goyko Delchev Rafkin emphasizes his
Macedonian origin and Macedonian roots
everywhere, and he does so with great
love and permanent loyalty to his fatherland. He does this for his most beautiful
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Biblical country in the Balkans, located in
the southern part of the European continent, Macedonia.
It should be emphasized that it is not
easy and simple to write about inspiring,
entrusting, and vowing people, about
people who leave indelible traces with
their lives and their deeds, both in their
contemporaries and the generations to
come. Such is the case with Goyko Yakovleski, alias Goyko Delchev Rafkin - Gotse
of Macedonia, a Macedonian from Macedonia, from Gostivar region, from Berlin,
from the entire democratic world.
Thе publication tittled “Monograph
Goyko Jakovleski” makes effort to shed
light on his life path. This work is composed of twelve chapters, like twelve
apostles, each of which has several sections, representing a chronological and
thematically rounded whole.
Thus, the first chapter is devoted to
his fatherland Macedonia, and is entitled
"Macedonia - the Native Land", containing
materials and data on the historical development of the Biblical land of Macedonia,
on the Macedonian truth, and on Macedonia - from ancient times until today.
This is the part that Goyko dreams about,
fights for, and does his best to prove the
justice and truth about the Macedonian
people and Macedonia.
The second chapter is dedicated to
his personality and his family tree. It
contains texts about Goyko's birthplace,
about the roots of the Yakovleski family
in Macedonia and abroad, about the eternal home of his grandfather Petko in Istanbul, as well as text on the path of the
grief of Jesus Christ up to the Holy Sepulchre. A special space is dedicated to the
texts about his birthplace, his family tree
of which Goyko is proud and which he portrays with love and on which he alone has
so much knowledge and information. This
chapter also contains materials on the
progress and the future of his kin and his
native land.
The third chapter is dedicated to
Zubovce, which is part of his youth, his
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во Софија, Бугарија која му беше неговиот нов дом. По завршувањето на гимназијата тој се врати во Македонија за да го
продолжи своето високо обра-зование.
Меѓутоа пред да дипломира на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје повторна ја напушти Македонија и замина
на специјализација во Германија.
Петтата глава е насловена како „Германија – новата дестинација на Гојко“ во
која се поместени текстови за неговото
патешествие од Зубовце до Белград, потоа
за неговото доаѓање во „непознатиот свет
– Германија“, како и за неговиот специјалистички престој во Баварската Шума и
Минхен, во логорот... Исто така, поместен
е и текстот под наслов Германија или Македонија – тоа беше прашањето и текстот
за посетата на црквата на „Свети Методиј“ во Елванген.
Шестиот дел насловен како „Во Германија како дома“ е поглавје во кое е пренесена печалбарската судбина на Гојко
Јаковлески. Тој нема да се врати во родното Зубовце, туку испратил писма дома до
своите родители и ги информирал дека
сака да го продолжи студирањето во Германија, каде во тоа време, во тогашен Западен Берлин го започнал ресторанскиот
бизнис и го отворил познатиот ресторан
„Ново Скопје“.
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Потоа, во седмиот дел е поместен материјал за историскиот развој на Македонците во тогашните европски земји, од
кои многумина дошле како времено вработени, а останале постојано да живеат
таму. Тоа е периодот кога Гојко Јаковлески е знаменосец на духовното обединување на Маедонците во Берлин со иницијатива за формирање на Македонска
православна црковна општина „Свети
Климент Охридски“ под црковна закрила
и јурисдикција на Македонската православна црква. Тоа е периодот кога Гојко
Јаковлески се замешал и станал активен
во македонските асоцијации во Европа
кои имале културолошка, национална и
политичка иднина.
Деветата глава го носи насловот „Повторно во Македонија“. Во неа се поместени текстови во кои може да се види дека
неговата родна земја Македонија го вика
да се врати назад, од каде тој го започнал
својот живот и дело. Во овој дел се поместени информации за неговиот бизнис во
Скопје, донациите во Зубовце, како и неговото национално живеење во родната
Македонија

Славе Катин
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life, his future and his vow. Also, this
chapter is devoted to the spiritual life in
Zubovce. It presents the historical link to
the centuries-old Christian processes in
Macedonia, to the Church-spiritual sanctuaries in Zubovce: St. Marena, St. Nicholas, St. Apostle Thomas and the chapel of
“The Holy Mother of God and the Savior
Jesus Christ”, built by Goyko Yakovleski.
The fourth chapter is devoted to the
Goyko's migration and his departure
from his native country to Sofia, Bulgaria, which was his new home. After he
has completed high school he returned
to Macedonia to continue his higher education. However, after graduating from
the Faculty of Forestry in Skopje, he left
Macedonia again and went to Germany
for specialization.
The fifth chapter is titled “Germany Goyko's New Destination” which contains
texts about his journey from Zubovce to
Belgrade, on his arrival in the “unknown
world – Germany”, as well as texts about
his specialist stay in the Bavarian Forest
and Munich, in the camp ... There is also
the text entitled “Germany or Macedonia - that was the question”, as well as a
text about the visit to the Church of St.
Methodius in Elvangen.
The sixth chapter titled "In Germany like at Home" is a chapter which presents Goyko Yakovleski's fate as a fortune
seeker. He would not return to his native
Zubovce, but he sent letters to his par-
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ents informing them that he wanted to
continue his studies in Germany, where
at that time, in what was then West Berlin, he started the restaurant business
and opened the famous restaurant “New
Skopje”.
The seventh chapter contains material on the historical development of the
Macedonians in the European countries
of that time, many of whom came as temporary workers and stayed forever. That
was the period when Goyko Yakovleski
was the flag holder of the spiritual reunification of the Macedonians in Berlin
with the initiative for the formation of
the Macedonian Orthodox Church community “St. Clement of Ohrid” under the
auspices and jurisdiction of the Macedonian Orthodox Church. That was the
period when Goyko Yakovleski became
involved and active member of the Macedonian associations in Europe that had a
cultural, national and political future.
The nighth chapter is titled “With
Love toward Macedonia”. It contains
texts from which it can be seen that his
native country Macedonia calls him to
go back, from where he began his life and
work. This chapter contains information
on his business in Skopje, his donations
to Zubovce, as well as his national life in
his native Macedonia.


Slavé Katin
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Орелски крилја как да си метнех
на наши места ја да си идам,
и в други стрни да си прелетнех
да видам Стамбол, Кукуш да видам,
да видам дали сонцето и тамо,
мрачно изгревјат, како и вамo
Константин Миладинов

part

I
the ROOTS

of the family
jakovleski

ZUBOVCE - MY MACEDONIAN SUN
JAKOVLESKI'S FAMILY TREE
GOYKO YAKOVLESKI'S FAMILY TREE
FOLLOWING THE FOOTSTEPS OF THE YAKOVLESKI FAMILY
YAKOVLESKI FAMILY - FROM ZUBOVCE TO ISTANBUL

I like to get an eagle’s wings,
In our well-known places to fly
In other parts of the world to swing
Stambol to see, Kukush to view
To see whether the Sun there
Rises so sluggishly like it does here
Konstantin Miladinov
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ЗУБОВЦЕ - МОЕТО
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ

Г

ојко Јаковлески-Рафкин е големиот
Македонец кому цел живот Македонија му е преокупација, живот,
љубов и тага. Тој е човекот кој остана верен
на македонските старозаветни идеи, корени и идеали. Големиот Македонец кој цел
живот се бори за вистината, слободата, демократијата, иднината и обединетоста на
разделена Македонија. Разговорот со Гојко
Јаковлески-Рафкин го водевме во неговиот
дом во Скопје.
Во оваа пригода ќе му поставиме повеќе
прашања чии одговори ќе фрлат светлина на неговиот интересен живот и големи дела за Македонија, на македонската
дијаспора, со посебна нагласка на Македонците во поранешните европски земји
(денес Европска Унија). Потоа, на неговата
дејност како бизнисмен во Германија, на
почетоците на партиите кај Македонците
надвор од Република Македонија, со посебна нагласка на партијата ВМРО, како и на
други прашања кои се интересни за поблиску да се разбере и научи повеќе за неговата дејност надвор од Татковината, но и во
Република Македонија.
Во долгиот разговор се интересиравме за
неговиот живот и дело и затоа започнавме
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со прашања за неговото родно место – Зубовце, при што тој го кажа следното:
„Роден сум во живописното село Зубовце,
кое е моето македонско сонце, сместено на
подножјето на Шар Планина, помеѓу селата Дебреше (на југ) и Врапчиште (на север),
во близината на Гостивар. Кога бев мал, на
моја шестгодишна возраст, значи (1940-1941
година), овие села од Зубовце беа оддалечени само еден и пол до два километра, а
денеска, благодарение на зголемената експанзија на албанското население, овие две
села, речиси, се споени, со многу малку турско и македонско население. Во Зубовце
живее чисто македонско население. Гостивар е оддалечен пет километри“, вели Гојко
и продолжува:
Над Зубовце, на западниот дел, се наоѓаат зубовските лозја или таканаречениот
„Мал камен“, каде е селото Врановце, сега
населено само со албанско население. На
иста височина, десно, се наоѓа малото православно село „Носело“ или Ново Село, кое
има само седум куќи. Од ова село е неговата многу драга, мила и паметна прабаба
Манојлица (прабаба Јонка) која е најмногу
заслужна за опстанувањето на неговото семејство.
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ZUBOVCE MY MACEDONIAN SUN

G

oyko Yakovleski - Rafkin is the
great Macedonian for whom
Macedonia represents his whole
life, love and sadness. He is the man who
remained devoted to the Macedonian Old
Testament’s ideas, roots and ideals. The
great Macedonian who during his whole life
fought for the truth, freedom, democracy,
future and unity of divided Macedonia. We
had the conversation with Goyko Yakovleski
- Rafkin at his home in Skopje.
On this occasion we will ask him a number
of questions which answers will shed light
on his fascinating life and great deeds for
Macedonia, the Macedonian Diaspora, with
a particular emphasis on the Macedonians
in the former European countries (today
the European Union). Then we will ask him
about his business as a businessman in Germany, the beginnings of the political parties
of the Macedonians outside the Republic of
Macedonia, with a particular emphasis on
the VMRO party, as well as other questions
that are interesting to understand closer
and learn more about his activity outside his
fatherland, but also in the Republic of Macedonia.
In the long conversation we were interested
in his life and work, so we started with ques-

tions about his birthplace - Zubovce, where
he said the following:
“I was born in the picturesque village of
Zubovce, which is my Macedonian sun, located at the foot of Shara Mountain, between the
villages of Debreshe (on the south) and Vrapchishte (on the north), near Gostivar. When
I was young, at the age of six, I mean (19401941), these villages were only one and a half
to two kilometers away from Zubovce, and
today, thanks to the growing expansion of
the Albanian population, these two villages
are almost merged, and populated with a very
small number of Turkish and Macedonian
population. Pure Macedonian population lives
in Zubovce. Gostivar is five kilometers away
from Zubovce,” says Goyko and continues:
Above Zubovce, to the west, are the vineyards
of Zubovce or the so-called "Mal Kamen" (Little Stone), where the village of Vranovce is located and inhabited only by Albanians. At the
same height, to the right, is the small Orthodox village of "Noselo" or Novo Selo, which has
only seven houses. It is the native village of his
very loving, dear and smart great-grandmother Manojlica (great-grandmother Yonka) who
is most deserving of the survival of his family.
There is an interesting story circulating in
Zubovce, a legend, tale (“gachka”) about a
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Во Зубовце се раскажува интересна приказна, предание, „гачка“ за тоа дека, низ селото поминувало едно свештено лице кое
било многу жедно, а сигурно и гладно. Но,
селаните не го пречекале како што е редот
и како што се обичаите. Во тие краеви населението е многу гостопримливо, но, се случило и вакво нешто. Но свештеното лице
многу се разгневило и го проколнало селото никогаш да нема повеќе од седум куќи!
Според зборовите на Гојко, Зубовце е старо
село. За првпат се спомнува во пишани документи во 1595 година. Селото го формирале жителите на сега непостојното село
Пилгринци кое се наоѓало на три километри од денешната местоположба на Зубовце, кое е на котлинско дно. Покрај Пилгринци минувал Албачки пат (не албански пат),
или таканаречениот „Нов пат“, патот кој
води од Гостивар кон Тетово и обратно. На
тој пат поминувале бројни разбојници кои
правеле зулум на жителите од Пилгринци.
Од оваа причина, селаните го напуштиле селото Пилгринци и рекле дека ќе се
обидат да направат ново село, погоре, во
подножјето на Шар Планина, на место кое
личи како заб, „зуб“. И, бидејќи „зуб“ им звучело поубаво, селото го нарекле ЗУБОВЦЕ!
Се раскажува, вели Гојко, дека пред да се
формираат селата Зубовце и Врапчиште,
на местото „Цапаркојца“ постоело некое
старо село кое броело вкупно шеснаесет
куќи. Во него живеело православно македонско население. Имало два православни
црковни храма. Едниот се наоѓал покрај
селското училиште а покрај него селските
гробишта. Вториот црковен храм е посветен на Света Марија и воедно претставува
главен храм во кој се одржуваат сите црковни обреди, сите традиции и церемонии.
Црквата „Света Марија“ е изградена во 1840
година на местото на некоја друга црква
која се наоѓала на истото место. Сега, овој
црковен храм е токму над самото село Зубовце и околу црквата има разрушени гробови за кои никој не знае чии се и од кога се.
Интересно беше да слушнеме многу детали за Зубовце, во кои, мегу другото, тој ни
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кажа: „Во околината на селото има неколку
мали изворчиња чии имиња се: Сугарски,
Калапетроец и Лапнимушица. Зубовскиот селски атар во поголем дел е со ниви, а
имињата на местата каде што се наоѓаат
нивите се многу описни, како, на пример,
Мал Пат, Крст, Доцен Цес, Манастирско,
Цапаркојца, Чапрага, Данче, Дреноец, Дабче, Кобел, Кара Зела, Голема Нива, Бунарче, Орашлика, Крепикуќица, Пескарник,
Калиманоец, Цеталче, Лажец, Клукоо ...
Иако Зубовце е село од збиен тип, селските ливади се наоѓаат на местата Слатина
и Ливадје, шумите над селото на местото
Кутур-Самар, а во самото село има повеќе
маала. Моето маало е вика Марковце, го
добило тоа име по мојот прапрадедо Марко кој овде дошол од Поречието и останал
да живее во Зубовце. Тој прапрадедо Марко овде ги оформил семејствата Тунџовце,
Степановце, Бардовце“.
Всушност, мештаните го поделиле селото
на две маала и им дале интерсни имиња
– „долномаало„ и „горномаало“. Во 1946 година во Зубовце имало 26 рода со 113 куќи,
а во пописот при формирањето на новите
општини од 1996 година во Зубовце живееле 530 жители од кои 526 се изјасниле дека
се Македонци, два житела како Срби и други два како нешто друго. Инаку, и маалата
имаат подмаала. На пример, „горномаало“
има подмаала – Фичуровце, Полковце.“
Според зборовите на почитуваниот
Рафкин, Зубовце е чисто христијанско православно село и карактеристично е што
покрај тоа што главна слава на селото е
Света Марена, односно Огнена Марија, ден
кога во црковниот двор се собираат сите
мештани, а доаѓаат и гости од други села
од околината, и сега во поново време, од
цела Македонија, во кујната на црквата се
готви многу вкусен селски грав во казан, се
послужуваат разни свежи летни салати, се
пие вино и ракија и разни сокови, се слуша
убава народна музика, се пее, а може и да
се заигра, сепак, семејствата си слават, си
имаат свои слави.
Во врска со историскиот развој на селото
Зубовце тој вели: „Од најстарите семејства

I ДЕЛ  КОРЕНИTE НА СЕМЕJСТВОТО JАКОВЛЕСКИ

SLAVÉ KATIN • Мonograph GOJKO ЈAKOVLESKI

priest who was passing through the village
who was very thirsty and hungry. But the villagers did not welcome him properly, as the
customs required. In those areas the population is very hospitable, but something like
that has happened. The priest got very angry
and cursed the village to never have more
than seven houses!
In Goyko's words, Zubovce is an old village. For
the first time it is mentioned in written documents in 1595. The village was formed by the
inhabitants of the village of Pilgrinci, a village
that was located three kilometers away from
the location of today's Zubovce, but it does not
exist today. There was an Albachian road (not
Albanian road), or the so-called "New road"
passing around Pilgrinci, the road leading
from Gostivar to Tetovo and vice versa. There
were numerous robbers crossing that road
who tortured the inhabitants of Pilgrinci. For
this reason, villagers have left the village of
Pilgrinci and said they would try to build a new
village, above the foothills of Shar Planina, at
a place that looks like a tooth (in Macedonian:
“zab”, "zub"). And because "Zub" sounded better
to them, they called the village ZUBOVCE!
According to Goyko, it was said that before
the villages of Zubovce and Vrapchishte were
formed, there was an old village at the place
"Caparkojca" with a total of sixteen houses.
It was inhabited by Orthodox Macedonian
population. There were two Orthodox church
temples. One was next to the village school
and next to the village cemetery. The second
church temple is dedicated to St. Mary and is
also the main temple where all the church rituals, all traditions and ceremonies were held.
The Church of "St. Mary" was built in 1840 on
the site of another church that was located on
the same place. Now, this church temple is exactly above the village of Zubovce and there
are ruined tombs around the church; nobody
knows whose and since when are these tombs.
It was interesting for us to hear many details
about Zubovce, when among other things,
he told us: “There are several small springs
around the village which names are: Sugarski,
Kalapetroec and Lapnimushica. The area of
Zubovce village is mostly covered with fields,

and the names of the places where the fields
are found are very descriptive, such as Mal
Pat, Krst, Docen Ces, Manastirsko, Caparkojca, Chapraga, Danche, Drenoec, Dabche, Kobel, Kara Zela , Golema Niva, Bunarche, Orashlika, Krepikukjica, Peskarnik, Kalimanoec,
Cetalche, Lazhec, Kluko ... Although Zubovce
is a densely populated village, the village
meadows are located at the locations of Slatina and Livadje, the forests are above the place
called Kutur-Samar, and there are a number of
neighborhoods in the very village. My neighborhood is called Markovce, it was named after my great-grandfather Marko, who came
here from Porecie region and stayed to live in
Zubovce. My grand grandfather Marko formed
there the Tundzovce, Stepanovce, Bardovce
families.“
In fact the inhabitants divided the village into
two neighborhoods and gave them interesting names - "dolnomaalo" (lower neighborhood) and "gornomaalo" (upper neighborhood).
In 1946 there were 26 genera with 113 houses
in Zubovce, and in the 1996 census of the new
municipalities there were 530 inhabitants of
which 526 declared themselves Macedonians,
two as Serbs and other two declared themselves as other. In addition, the neighborhoods also have sub-neighborhoods. For example, "Gornomaalo" has sub-neighborhoods
- Fichurovce, Polkovce."
According to the words of the respected
Rafkin, Zubovce is a purely Christian Orthodox village and it is characteristic that besides
the main Saint’s day of the village is St. Marena, or Mary, the day when all the locals gather
in the church yard, and guests from other villages in the surrounding area, and now more
recently, from all over Macedonia come. In the
church kitchen very tasty beans is cooked in
large pot, various fresh summer salads are
served, the guests drink wine and brandy and
various juices, listen to beautiful folk music,
sing and even they can dance. The families are
celebrating and they have special Saints days.
Concerning the historical development of the
village of Zubovce, he says: "The oldest families, as Gjegjenovci are called in the village,
named by some grand-grandfather Gjegjin,
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како што во селото се нарекуваат Ѓеѓеновци, по името на некој прадедо по име Ѓеѓин,
за кого се раскажува дека бил голем газда,
имал околу 12.000 овци и друг имот, имаат куќна слава Варвара, но истата слава
ја имаат и Ѓоневци, Кочовци, Поповци кои
потекнуваат од селско свештеничко семејство и го слават и Свети Никола.
Првиот свештеник во нивното семејство се
викал Алекса, а по него следуваат Павле,
Тофил, Методија и Саве. Тие се сметале за
„силен род“ бидејќи не се плашеле од Турците и селото го бранеле за да не се доселат
муслимани. Нивните предци, во турско време, слободно можеле да се истепаат со луѓе
од муслиманска вероисповед, а никому да
не одговараат. Сепак, како што се раскажува, муслиманите од Дебреше успеале
да ја грабнат од ова семејство најубавата
девојка. Семејствата Коруновци (по потекло од село Прошовце кое се наоѓа на Шар
Планина); Бошковци; потоа, Трајановци и
Тунџовци (доселени од село Куново кое се
наоѓа на планината Суве Гора во близина
на Гостивар), Младеновци (кои како терзии се населиле од селото Железна Река,
Пољковци (по потекло од село Порече),
Дуковци (кои се доселиле од село кое не се
знае каде се наоѓа - Дуково) и семејството
Бардовци (се доселиле од скопското село
Бардовци), Попољовци (доселени од Пршовце или Пожаране од родот Цоцољовци
од кои дел живеат во селото Галате) ги сла-

ват Петковден и Свети Никола. Фичуровци
(по потекло од скопското село Арачиново)
го слават Митровден, а истата слава и Свети Никола ја слави семејството Степановци
кои се доселени од Порече во Зубовце. Од
ова семејство, пред околу 90 години, Албанци го убиле домаќинот и поради ваквиот
суров настан тие се иселиле во Тетово каде
живееле шест години, а подоцна повторно
се вратиле во Зубовце.
Понатаму, семејството Крагуевци (по потекло од село Горјане кое денес е населено со албанско население) и Спасевци (по
потекло од домазет доселен од Дебреше)
и Баќаловци ги слават Митровден и Свети Никола. Семејството Тодор (доселен од
село Дебреше) го слави Свети Никола. Семејството Форинци (по потекло од село
Форине кое денес е населено со Албанци)
го слават Свети Јован. Ѓоковци (од родот
Бошковци) го слават Петковден, Рајчиновци (од родот Фичуровци, по потекло од
скопското село Арачиново) го слават Митровден и Страшевци ја слават Варвара“.
Неговото семејство Марковци, пак, кое се
доселило од Порече, поточно неговиот пра
прадедо Марко ги слави Петковден и Свети Никола и покрај тоа што, како што претходно рече, слава на неговото родно село
Зубовце е Огнена Марија или како што селаните си ја нарекуваат – Марена!

Панорама на Зубовце / A panoramic view of Zubovce
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who is said to have been a big landlord, had
about 12,000 sheep and other properties, celebrated Saints day of Varvara; the same Saints
day was celebrated by the Gjonevci, Kochovci,
Popovci that come from a village clerical family and celebrate St. Nicholas, as well.
The name of the first priest in their family was
Alexa, followed by Paul, Tofil, Methodija, and
Save. They were considered a "strong breed"
because they were not afraid of the Turks and
defended the village from Muslims to settle
down there. Their ancestors, in Turkish times,
could freely fight with Muslim people without
being responsible in front of anyone. However, according to the stories, Muslims from Debreshe succeeded to abduct the most beautiful
girl from this family. The Korunovski family
(originally from the village of Proshovce located on Shara Mountain); Boskovski; Trajanovski and Tundzovski (emigrated from the
village of Kunovo located on the Suva Gora
mountain near Gostivar), Mladenovski (who
settled down as tailors from the village of
Zhelezna Reka), Poljkovski (originating from
the village of Poreche), Dukovski (who came
from a village that is not known where it is
located - Dukovo) and the Bardovski family
(came from the village of Bardovci in Skopje),
Popoljovski (settled down from Prshovce or
Pozharane of the Cocoljovski family, part of
which live in the village of Galate), celebrate
the Saint days of Petkovden and St. Nikola.

Fikjurovci family (originally from the village
of Arachinovo in Skopje), celebrate Mitrovden,
which is, together with St. Nikola celebrated
by the Stepanovski family who moved from
Poreche to Zubovce. About 90 years ago, Albanians killed the head of this family and because of this cruel event they moved to Tetovo where they lived for six years and later they
returned to Zubovce again.
Furthermore, the Kraguevski family (originally from the village of Gorjane now populated
by Albanians) and the Spasevski family (originally from a son-in-law settler from Debreshe)
and Bakjalovski family celebrate Mitrovden
and St. Nikola. The Todor family (settled down
from the village of Debreshe) celebrates St.
Nikola. The Forinski family (originally from
the village of Forino, now inhabited by Albanians) celebrate St. John. Gjokovski family (from
Boshkovski family) celebrate Petkovden, Rajchinovski family (from Fichurovski family,
originally from Skopje village Arachinovo)
celebrate Mitrovden and Strashevski family
celebrates Varvara”.
His family Markovski who came from Poreche,
more precisely his great-grandfather Marko,
celebrates Petkovden and St. Nikola despite
the fact that, as he said earlier, the Saint’s day
of his native village of Zubovce is Fiery Mary
or, as the local inhabitants call it – Marena!

Гојко во црквата во Зубовце / Giyko in the church in Zubovce
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Загорка и Гојко / Zagorka and Goyko
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Рафаелка и Делчо-rодителите на Гојко –/ Rafaelka and Delco - Goyko’s parents

Загорка и Гојко со децата / Zagorka and Goyko with the children
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Семеjното стебло
на jаковлеви
Марко

XXX

Манол
1884-

Jаков

Јонка (Манолица)
1874-1953

Илко Истанбул
1874-1953

XXX

(?)

Паскал

Пајси

Васкима

Ленка

Петко
1888-1920

Кире

Дамјан

Методиј

Јане

36

I ДЕЛ  КОРЕНИTE НА СЕМЕJСТВОТО JАКОВЛЕСКИ

SLAVÉ KATIN • Мonograph GOJKO ЈAKOVLESKI

jakovleski's
family tree
Петко
1888-1920

Сирма (Була)

Василка

Јорде Бугарија
XXXX-1975

Делчо
1910-1990

Јане САД
XXXX-1975

XXXX

Филка

Рафаелка
1910-1998

Благуна

Убавка

Мара

Јагода

Ефка

Зорка

Форе

Деска

Јаков

Гојко
20.02.1935 г.
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Делчо Јаковлески
1910-1990

Виктор
1931-1935

Рафаелка Јовановска
1910-1998

Анча
1932-

Гојко
20.02.1935 г.
Загорка
10.08.1944 г.

Нада

Милко
Огненовски

Славица

Мага

Душко

Горан

Елизабета

Соња

Виолета

Игор

Македон

Миља

Лазо
Андреевски

Рајна

Кире
Јанкуловски

Сирма

Књазе
Богдановски

Мане

Силвија
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Македон
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Младен
Поповски
Русе

XXXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Јонка
(Јованка) Ѓера

Рафаелка Јовановска
1910-1998

Виктор
1931-1935

Делчо Јаковлески
1910-1990

Анча
1932-

Гојко
20.02.1935 г.

Загорка
10.08.1944 г.

Нада

Милко
Огненовски

Славица

Мага

Душко

Горан

Елизабета

Соња

Виолета

Игор

Македон

Миља

Лазо
Андреевски

Рајна

Кире
Јанкуловски

Сирма

Књазе
Богдановски

Мане

Силвија

Славица

PART I  THE ROOTS OF THE FAMILY JAKOVLESKI

Мага

Македон

Македон

39

СЛАВЕ КАТИН • Монографија ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ

Гојко
20.02.1935 г.

Татјана
28.10.1967 г.

Загорка (Зага)
26.08.1944 г.

Александра
30.10.1973 г.

Виктор Македон
26.01.1983 г.

Северин
Боннети
Лара

Александар
(Кирил)

Загорка и Гојко / Zagorka and Goyko
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Гојко како студент / Goyko as a student
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СЕМЕjНите корени
НА ГОjКО jАКОВЛЕСКИ

С

поред кажувањата на Гојко
Јаковлески, алиас Гојко Делчев-Рафкин – Гоце Македонски
мајка му Рафка е родена некаде околу
1910 година во планинското село Куново, Сува Гора, Гостиварско. Потекнува од
земјоделско и поповско семејство. Мајка
му Рафка се презивала Јовановска, Јовановиќ. Нејзиниот татко се викал, поточно
бил крстен со име Јерусалим, но сите го
викале и го знаеле како Русе, (дедо Русе), а
мајка ѝ се викала Јонка (баба Јованка) која
ја памтат по тоа што била многу мила и
нејзините пазуви секогаш биле полни со
оревчиња, лешници, леблебии, слатки од
сусам, бисквити, шеќерчиња, чоколатца,
јаболка, крушки, сливи ... нејзините пазуви за децата секогаш биле неисцрпен извор на убави и слатки нешта. Таа знаела
многу сликовито да им раскажува страшни приказни за разбојници или за починати луѓе кои повторно се појавувале и за
убави нешта и така слушајќи заспивале.
Дедото на мајка му Рафка бил поп, а нејзиниот татко млад заминал на „гурбет“, на
печалба, во Романија за да му овозможи
поудобен живот на своето семејство, но од
печалба никогаш не се вратил и никој не
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знае како починал или загинал, ниту, пак,
некој го знае неговиот гроб. Нејзината
мајка, баба Јонка, или, како што тие како
деца ја викале „баба Ѓера“, се премажила
во село Дебреше, село кое е претежно населено со турско и албанско население, со
човек кој имал три машки деца од првата
сопруга. Најмалиот се викал Геро (подоцна во војната ја изгубил ногата), средниот
Гине и најстарото – Обре.
Според сеќавањата на Гојко, Гине и Обре
биле многу мили и многу ја сакале баба
им и покрај тоа што таа не им била вистинска мајка. И Гојко, како нејзино внуче
многу го сакале, имале големо трпение, го
земале на поле, го качувале на магаре, го
носеле на грб и секогаш му угодувале. Понекогаш, кога ќе го налутеле неговите родители тој, веднаш, трчајќи, а понекогаш
и плачејќи одел кај баба му Ѓера, преку
зубовските лозја, покрај „Малкамен“, нивното лозје, и кога ќе стигнел на една височинка викал и ја барал, а таа постојано
се врткала и работела нешто низ дворот
на нејзината куќа и ќе го приберела крај
себе.
Во врска со животната сторија на мајка
му Рафка, Гојко вели дека на десетгодиш-
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goyko jakovleski's
family roots

B

ased on the words of Goyko Yakovleski, alias Goyko Delchev Rafkin
- Gotse of Macedonia, his mother
Rafka was born around 1910 in the mountain village of Kunovo, Suva Gora, Gostivar
region. She was born in an agricultural and
priestly family. The surname of his mother
Rafka was Jovanovska, Jovanovic. Her father's name was, more precisely, he was given the name Jerusalem, but everyone called
him and know him as Ruse, (grandfather
Ruse), and her mother's name was Yonka
(grandmother Jovanka) who is remembered
for being so dear and her. the bosoms were
always full of nuts, hazelnuts, chickpeas,
sesame sweets, biscuits, candies, chocolates, apples, pears, plums ...; her bosoms for
the children have always been an inexhaustible source of beautiful and sweet things.
She knew to tell very vividly horror stories
about robbers or deceased people who resurrected and the children were falling asleep
while listening those stories.
His mother Rafka’s grandfather was
a priest, and her father when he was still
young went abroad as a fortune seeker to
work in Romania to provide money for a
more comfortable life for his family, but he
never returned from his fortune seeking

journey and no one knows how he died, nor
did anyone has any knowledge on the location of his grave. Her mother, grandmother
Yonka, or, as she was called by her children
"grandmother Gjera", remarried in the village of Debreshe, a village predominantly
inhabited by Turkish and Albanian population, to a man who had already had three
male children with his first wife. The youngest child was called Gero (he lost his leg later
in the war), then Gine and the oldest - Obre.
According to Goyko's recollections, Gine
and Obre were very nice and loved their
grandmother, even though she was not their
birth mother. They also loved Goyko, being
her nephew, were very patient with him,
they took him to the field, they allowed him
to ride a donkey, carried him on their back
and always pleased him. Sometimes, when
his parents were angry to him, he would
immediately run, crying, his grandmother
Gjera, along the vineyards of Zubovce, along
Malkamen, their vineyard, and when he
would reach a high place he screamed and
called his grandmother. Although she was
always occupied with work in her yard and
she would listen to him and take him to her
house.
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на возраст таа останала да живее со нејзиниот дедо, поп Младен. Уште во млади
години готвела, чистела, го одгледувала
добитокот и се грижела за дедо ѝ Младен,
а и тој се грижел за неа. Мајка му многу
тагувала по својата мајка, често пати плачела и се чувствувала многу осамена и
несреќна. Одвреме-навреме имала желба
да ја види мајка ѝ, па дедо Младен ја носел во Дебреше каде ќе ја оставел да поседи некое време кај мајка ѝ. Но, брзо се
враќала во Куново, не сакала да го остава
дедо ѝ да биде сам. Така со маки и проблеми минувале годините, мајка му и покрај
сите тегоби добро се развивала и се разубавувала.
Мајка му Рафка имала долга и права црна
коса и многу нежна бела кожа. Таа имала
стројна става, питом, милозлив но остроумен поглед во кој понекогаш се забележувала нејзината тажна судбина. По повод
некоја веселба, слава или свадба, таа навраќала во Дебреше, а понекогаш и до соседното живописно село Зубовце, едно од
ретките села во тие краеви во кое живееле
само христијанско православно население, а кое надалеку било познато за многу
убавите и напредни девојки и момчиња.
Исто како и мајка му Рафка, татко му
Делче, роден во Зубовце, уште мал, на десет годишна возраст останал без татко.
Предците на татко му сѐ до 1960. година
се презивале Манојлоски, Манојлов, Манојловиќ, но од таа година одлучиле да се
презиваат Јаковлески.
Таткото на Гојковиот татко Делче, дедото
Петко, заминал на печалба во Истанбул,
Цариград, каде починал во 1920. година, а
мајка му на Делче, бабата Сирма, која тие
како деца ја викале „баба Буља“, бидејќи
постојано одела „забулена“, главата и била
заврзана со марама и како деца се плашеле од неа, со нејзината свекрва – прабабата Манојлица (која се викала Јонка), заминале во Истанбул за да разберат нешто за
дедото Петко (син на прабаба Манојлица, а
сопруг на баба Сирма) од кого немале никаков абер.
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Кога стигнале во Истанбул, разбрале дека
дедото Петко починал во овој град и таму
бил погребан. Бабата Сирма која од дедото Петко имала три мали деца – татко му
на Гојко - Делче (10-годишен), чичко му или
„тате Јорде“ (11-годишен) и тетка му Васка
(12-годишна), ги напуштила, бидејќи додека била со свекрвата и во Истанбул се
запознала со еден човек по име Дуке, од
соседното село Волковија и за него се премажила и ги оставила своите три деца да
живеат со прабаба Манојлица.
На прабаба Манојлица, која многу тагувала и била многу ужалена што дури и
дошле мисли да се фрли во Мраморното
Море и да се удави. Но, размислила дека
ако го стори тоа нема кој да ги гледа трите златни мали внучиња – Делче, Јорде и
Васка и се откажала од таквата мисла и
намера. Но, затоа се заколнала дека никогаш нема да ѝ дозволи на својата снаа
(баба Сирма), која ги напуштила трите
деца за да се премажи, да ги види своите
деца.
Гојко, пак, оваа тажна сторија долго време
не ја слушнал и ништо не знаел за тоа. Но,
многу години подоцна, додека живеел со
„тате Јорде“ во Софија, тој ова му го раскажал и често знаел да рече: „Таа (мајка му
Сирма) не е мајка, таа е кучка“.
Инаку, според зборовите на Гојко, неговата мајка Рафка пораснала и доаѓала во
Зубовце, зубовските девојки ја користеле
како курир и ја праќале кај Делче, кој бил
убаво момче, беќар, да му носи по некое
црвено јаболко, или некакво марамче, во
знак на симпатија и заинтересираност.
Ова често се повторувало, и татко му почнал да ја забележува мајка му која била
убаво девојче, стројно, паметно и доаѓало
од подалечното село Куново. И покрај тоа
што на свадбите и празничните денови
сретнувал многу девојки кои биле облечени во убави носии, со опрегачи, минтани,
појаси, со разни украси и со алтани, сепак,
татко му сѐ почесто ја загледувал и почнал да разговара со неа и ја распрашувал
од каде и како доаѓа во Зубовце.
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When Goyko talks about his mother Rafka's life story, he revealed to us that at the
age of ten she stayed with her grandfather,
priest Mladen. In her youth, she cooked,
cleaned, raised the livestock and took care
of her grandfather Mladen; he also took
care of her. Goyko’s mother was grieving for
her mother; she was often crying and feeling very lonely and unhappy. From time to
time she had a desire to see her mother, so
her grandfather Mladen would take her to
Debreshe, where she would stay and spend
some time with her mother. But she returned to Kunovo quickly, because she didn’t
want to leave her grandfather alone. So, the
years went by with sufferings, but his mother, despite all her troubles, developed well
and became more beautiful.
His mother Rafka had long and straight
black hair and very tender white skin. She
had a stout figure, a tame, gracious but insightful look that sometimes reflected her
sad destiny. On occasion of some celebration, Saints day or wedding, she went to
Debreshe, and sometimes to the neighboring picturesque village of Zubovce, one of
the few villages in the area where only the
Christian Orthodox population lived, which
was well known by many beautiful and modern girls and boys.
Like his mother Rafka, his father Delche,
who was born in Zubovce, was ten years old
when his father passed away. Until 1960,
the surname of his father's ancestors was
Manojloski, Manojlov, Manojlovic, but from
that year they decided their surname to be
Yakovleski.
The father of Goyko's father Delche, that
is his grandfather Petko, went to work in
Istanbul, Constantinople, where he died in
1920, and Delche's mother, grandmother Sirma, whom they called "grandmother Bulja"
when they were children, because she was
always head-“covered"; she always wore a
scarf on her head, and the children were
scared of her. Together with her mother-inlaw – great-grandmother Manojlica (whose
name was Yonka), they went to Istanbul to
find out what happened with grandfather

Petko (the son of great-grandmother Manojlica and husband of grandmother Sirma) on
whom they had no information.
When they arrived in Istanbul, they
learned that grandfather Petko had died in
that city and was buried there. Grandmother Sirma who had three young children with
grandfather Petko - Goyko's father - Delche
(10 years old at that time), his uncle or "papa
Yorde” (11 years old at that time) and his
aunt Vaska (12 years old at that time), abandoned them because while she was with her
mother-in-law in Istanbul she met a man
named Duke from the neighboring village of
Volkovia and married him leaving her three
children to live with her great-grandmother
Manojlica.
Great-grandmother Manoilica was so sad
that she was ready to jump into the Sea of
Marmara and drown. But she thought that if
she did it, no one would look after the three
golden little grandchildren - Delche, Yorde,
and Vaska, so she gave up that idea and intention. But she swore that she would never allow her daughter-in-law (grandmother
Sirma), who left her three children to remarry, to see her children.
Goyko, on the other hand, had not heard
this sad story for a long time and knew nothing about it. But many years later, while living with "papa Yorde" in Sofia, he told him
that story, often saying, "She (his mother
Sirma) is not a mother, she is a bitch."
According to Goyko's words, his mother
Rafka grew up and she was frequently going
to Zubovce. The girls from Zubovce used her
as a courier and sent her to Delche, who was
a handsome boy, a bachelor, to bring him a
red apple, or a handkerchief, as a sign of affinity and interest.
It happened very often, and his father has
spotted his mother who was a pretty girl,
stout, smart and coming from the remote
village of Kunovo. Even though at weddings
and festive days he met many girls dressed
in beautiful costumes, with aprons, mittens,
belts, various decorations and golden coins,
his father often looked at her and eventual-
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Мајка му на Гојко му раскажувала како
од малечка останала сираче, без татко, а
мајка ѝ се премажила во Дебреше. Татко му Делче бил изненаден, трогнат што
двајцата споделувале слична судбина. Тој
интензивно почнал да се интересира за
девојката од подалечното село. Една од
убавите девојки од Зубовце се досетила и
рекла: „Џабе ние се надеваме на Делчета,
него Рафка ќе го земе“. Тоа и се случило.
Татко му Делче одлучил да се ожени со
мајка му Рафка токму на денот на „Огнена Марија“ кој во Зубовце се смета за
најтоплиот ден во годината. На тој ден во
Зубовце не се работи и се прават свадби.
А, има и причина. Некогаш на овој ден во
Зубовце избувнал пожар и била направена голема штета. Изгорело сѐ што било
вредно и корисно, бавчите, жетвата, пло-

довите. На тој ден зубовчани не работат.
Значи, свадбата, односно венчавката на
татко му кој имал 20 години и на мајка му
која имала 18 години се случила на 31 јули
1930 година. На истиот датум, на Света
Марена, „Огнена Марија“, во Зубовце, на 31
јули, се венчал и „тате Јорде“ со тетка му
Филка од Пожаране.
Мајка му и татко му на Гојко се венчале,
направиле убава свадба, а потоа им се
родиле повеќе дечиња. Првото Виктор и
второто, девојченце по име Анча, умреле
уште како мали. Гојко е нивно трето дете.
Тој бил прилично нежен и болешлив, но
подоцна закрепнал. После Гојко се раѓаат
неговите сестри Нада, Миља, па Рајна и
четвртата сестра се вика Сирма, и најмалиот брат Мане, кој е шеснаесет години
помал од Гојко.

Семејството на Загорка и Гојко / The family of Zagorka and Goyko
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ly he started talking to her and asking her
from where was she and why was she coming to Zubovce.
Goyko's mother told him that she was an
orphan since she was very young, that she
lost her father, and that her mother remarried in Debreshe. His father Delche was surprised that both of them shared a similar
destiny. He showed great interest in the girl
from the distant village. One of the beautiful
girls from Zubovce said, "It is useless, none
of us will get to Delche’s heart, Rafka will be
the one." So it happened.
His father Delche decided to marry his
mother Rafka exactly on the day of "Fiery
Maria", which in Zubovce is considered to be
the warmest day of the year. On that day in
Zubovce nobody works and only weddings
are organized. And there is a reason for that.
Once upon a time on this day in Zubovce a
fire broke out and great damage was done.

Everything that was valuable and useful, the
gardens, the harvest, the fruits were burned.
On that day inhabitants of Zubovce do not
work. So the wedding, that is, the marriage
of his father who was 20 years old and his
mother who was 18 years old, took place on
July 31, 1930. On the same date, on July 31,
on St. Marena's Day, that is "Fiery Mary" in
Zubovce, "papa Yorde" married his aunt Filka from Pozharane.
Goyko's mother and father got married,
it was a beautiful wedding, and they were
blessed with a number of children. The
first child Victor and the second, a little
girl named Ancha, died when they were little. Goyko is their third child. He was quite
fragile and sickly, but later recovered. After
Goyko, his sisters Nada, Milja, Rayna and
Sirma were born; the youngest son Mane is
sixteen years younger than Goyko.

Татјана и Северин со децата / Tatyana and Severin with the children
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ПО СТАПКИТЕ НА
СЕМЕjСТВОТО
jАКОВЛЕски

П

риказната за предците на семејството Јаковлески е мошне интересна. Имено, нивниот прапрадедо
Марко потекнувал од село Волче, Порече,
со фамилијата се населил во Зубовце. Местото каде што закуќил куќа, која била
прва во тоа место, по неговото име и денес
се вика Марковце маало. Татко им Делче,
потекнува од земјоделско и печалбарско
семејство, а дедо им Петко бил печалбар во
Истанбул, Турција. Тој по професија бил пекар, работел во фурната на стрико му Илко,
кој подоцна со трите деца, двете ќерки и синот Јане го напуштил Истанбул и се иселил
во Чикаго (САД).
Значајно е тоа што неговиот син Јане,
долги години како инженер работел во
НАСА и вршел значајна функција. Трите
деца на Илко биле големи македонски патриоти. Синот Јане, поради тоа што во Чикаго не можел да најде мома Македонка, не
се оженил. Од истите причини не се омажиле и неговите ќерки. Инаку, предците на Јаковлеви на своите наследници им оставиле
имот во Истанбул, во населбата Галатасарај, а постапката за добивање наследно решение од турските власти е во тек.

Мајка им Рафка, потекнувала од земјоделско и свештеничко семејство, од село
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Куново. Нејзиниот татко бил крстен Ерусалим, познат како Русе Јовановски, бил син
на протојереј Младен Јовановски, кој бил на
чело на парохијата во село Куново. Мајка и
се викала Јонка, (баба Јованка). Татко и на
Рафка, Ерусалим (Русе) млад заминал на
печалба во Романија, но никогаш не се вратил. Никој не знаел каде и како го завршил
животот, ниту, пак, некој го знаел неговиот гроб. Мајка ѝ се премажила во селото
Дебреше, а таа имала само десет години и
останала да живее со деда си, поп Младен.
И татко им Делче имал иста судбина како
Рафка. На десет години останал сирак, без
татко. Во Цариград, денешен Истанбул, татко му Петко умрел во 1920 година и бил
погребан во православните бугарски гробишта во Истанбул.
Рафка кога пораснала почесто доаѓала
во селото Дебреше кај мајка си. Запознала
другарки од соседното село Зубовце и заедно со нив одела на сеир на свадбите и така
се запознала со Делче. „Чуден е светот и судбините на луѓето. Господ не спои бидејќи
двајцата имавме ист, тежок детски живот,
барем заедничкиот живот да ни биде исполнет со радост, со деца и задоволства“,
раскажувала Рафка.
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following the
footsteps of the
jakovleski family

Т

he story of the ancestors Jakovleski is very interesting one. Namely, their great-grandfather Marko
came from the village of Volche, in Poreche.
He settled in Zubovce with his family. The
place where he build a house, which was the
first house there, was named after him, and
it called Markovce Neighborhood until these
days. Their father, Delche, comes from an agricultural and fortune seeking family. Their
grandfather Petko was a fortune seeker in
Istambul, Turkey. He was a baker by profession, worked in his uncle Ilko's bakery, who
later left Istanbul with his three children, two
daughters and son Yane and moved to Chicago, USA.
It is worth mentioning that his son Yane
worked for many years as an engineer at
NASA and held a prominent position. Ilko's
three children were great Macedonian patriots. Ilko’s son Yane did not marry because she
could not find a Macedonian girl in Chicago.
His daughters didn’t get married for the same
reasons. The ancestors of Yakovleski family
left their heirs with property in Istanbul, in
the Galatasaray neighborhood, and the process of obtaining a decision on inheritance
from the Turkish authorities is ongoing.
Their mother, Rafka, originates from an
agricultural and priestly family from the

PART I  MACEDONIA - THE BIRTH COUNTRY

village of Kunovo. Her father was named Jerusalem, known as Ruse Jovanovski. He was
the son of the priest Mladen Jovanovski, who
headed the parish in the village of Kunovo.
Her mother's name was Yonka, (grandmother Jovanka). Rafka's father, Jerusalem (Ruse)
when he was young, went to Romania to seek
a job, but he has never returned. No one knew
where or how he ended his life, nor did anyone know his grave. Her mother remarried in
the village of Debreshe, and Rafka was only
ten years old when she was left to live with
her grandfather, priest Mladen. Their father
Delche had also the same destiny as Rafka. At
the age of ten he remained an orphan, without
a father. In Constantinople, today's Istanbul,
his father Petko died in 1920 and was buried in
the Bulgarian Orthodox cemetery in Istanbul.
When she grew up, Rafka often came to
her mother's village of Debreshe. She got acquainted friends from the neighboring village
of Zubovce and they together went to the
wedding parties. This is how she met Delche.
"The world and the destinies of the people are
strange. God connected us because the two of
us had the same, difficult childhood, I hoped
that at least our shared life would be filled
with joy, children and pleasures," Rafka said.
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Според пишаните податоците Делче и
Рафка Јаковлески, имаа шест живородени
деца: двајца синови, Гојко и Манојил, и четири ќерки: Нада, Миља, Рајна и Сирма.

забета - Бети и Соња. Елизабета е во брак со
Аце Неделковски, а Соња е мажена за Гоце
Цоневски и имаат две ќерки - Рафка и Марија.

Гојко е роден во 1935 година, а се оженил за Загорка, родена 1944 година, во село
Раѓеш, Пиротско, Република Србија. Бракот
го регистрирале во 1966 година, во Западен
Берлин. Имаат три деца: Татјана - родена 28
октомври 1967 година, Александра – 30 октомври 1973 и Виктор - Македон 26 јануари
1983 година. Татјана склучила брак со Северин Бонетти и имаат две деца: Лара (Паулина), родена во Минхен, СР Германија, на 19
март 2006 година и Александар, роден 2009
година во Берлин.

Сирма, најмладата ќерка на Делче и
Рафка, била мажена за Књазе Богдановски,
од село Балиндол, имаат две деца, Игор и
Виолета. Игор се оженил за Илинка и имаат две деца ќерката Сандра и синот Симеон.
Виолета стапила во брак со Дојчин Дојчиноски и имаат две деца, Димитар и Христина.
Христина е во брак со Дејан Смилевски и ја
имаат ќерката Силвија. Манојил е роден на
1 февруари 1951 година. Оженет е со Славица, родена на 23 април 1955 година, во село
Рутевац, Алексинац, Република Србија. Помалиот син на Делче и Рафка, Манојил, на
19 октомври 1973 година, заедно со сопругата Славица, дошле од Западен Берлин во
село Зубовце, за да го регистрираат бракот
и овде направиле голема традиционална
зубовска свадба. Во црквата „Света Огнена
Марија“ (Марена), во која и родителите на
Манојил, Делче и Рафка, пред олтарот си
ветиле дека ќе бидат верни еден на друг сѐ
до гроба. Така, Манојил и Славица пред Бога
си дале ветувања дека цел живот ќе бидат
заедно. Венчавката ја извршил надлежниот
парохиски свештеник, отец Дамјан Гавриловски. Кум им бил Дамјан Филиповски, а
старосват Ласко Огњановски. На овој начин
Манојил си ја исполнил големата желба, да
се венча во црква и да ја возобнови подзаборавената традиција со сите свадбарски
обичаи и ритуали. Свадбата траела цела недела. Како во минатото, во дворот, во неколку казани се готвело вкусно јадење, се подготвувале свежи салати, а на долгите маси,
на дрвени клупи и столови, седеле гостите
зубовчани и жителите на соседните села:
Врапчиште, Дебреше, Галате, Врањовци,
Пожаране и од Гостивар. За величествената
свадба на Манојил и Славица, со пиетет се
говорело вдолж поширокиот гостиварски
регион и поттикнало многу млади да стапат
во брак според свадбарските традиции. Во
бракот добиле три ќерки: Рафаела, Билјана
и Марија, и синот Самоил.

Нада, најстарата ќерка на Делче и
Рафка, е родена на 18 март 1938 година, била
мажена за Миљко Огњановски, со кого имаат две ќерки Славица и Маргарита и синот
Македон. Славица била мажена за Ѓорѓи
Николовски, и ги имаат синот Саше и ќерката Донка. Саше е оженет за Ирена и имаат две деца - Горан и Оља. Донка се омажила
за Милорад Живановски, со кого го имаат
синот Кирил. Маргарита била мажена за
Борче Милошевски, има две ќерки Ивана
(од првиот брак) и Мартина од вториот. Македон се оженил за Сашка, со која имаат две
деца, Михаил и Надица.
Миља, втората ќерка на Делче и Рафка,
била родена на 22 мај 1940 година, имала
склопено брак со Лазар Андриевски од с.
Врапчиште. Во бракот добиле два сина,
Душко и Горан. Душко се оженил со Даница, со која имаат три ќерки: Милена, Анѓела
и Александра и синот Александар. Милена
се омажила за Влатко Христов, со кого го
имаат синот Горјан. Анѓела се омажила за
Тихомир Ѓорѓиески, со кого ја имаат ќерката Сандра. Александра е во брак со Ванчо
Наумоски и имаат две деца - Томче и Ивана. Горан има склопено брак со Елизабета и
имаат две деца Предраг и Симона.
Рајна, третата ќерка на Делчо и Рафка, е
родена на 12 март 1945 година, била мажена
за Ќире Јанкуловски, имаат две ќерки Ели-
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According to the writen records Delche
and Rafka Yakovleski had six live children:
two sons, Goyko and Manojil, and four
daughters: Nada, Milja, Rajna and Sirma.
Goyko was born in 1935 and married
Zagorka, who was born in 1944 in the village
of Ragjes, Pirot region in the Republic of
Serbia. The marriage was registered in 1966,
in West Berlin. They have three children: Tatiana - born 28.10.1967, Alexandra 30.10.1973
and Victor - Macedon 26.01.1983. Tatiana got
married with Severin Bonneti and they have
two children: Lara (Paulina), born in Munich,
FR Germany on March 19, 2006, and Alexander, born in Berlin, 2009.
Nada, the eldest daughter of Delche and
Rafka, was born on 18.03.1938. She was married to Miljko Ognjanovski, and they have
two daughters Slavica and Margarita and a
son Macedon. Slavica was married to Gjorgji
Nikolovski, and they have a son Sashe and a
daughter Donka. Sashe is married to Irena
and they have two children - Goran and Olja.
Donka married Milorad Zhivanovski, with
whom she has a son Kiril. Margarita was
married to Borce Miloshevski; she has two
daughters, Ivana (from her first marriage)
and Martina (from her second marriage).
Macedon married Sashka, with whom they
have two children, Michael and Nadica.
Milja was born on May 22, 1940 and she
was married to Lazar Andrievski in the village of Vrapchishte. During their marriage
they had two sons, Dushko and Goran. Dusko
married Danica, with whom they have three
daughters Milena, Angela and Alexandra,
and son Alexander. Milena married Vlatko
Hristov, with whom they have a son Gorjan.
Angela married Tihomir Gjorgjieski, with
whom they have daughter Sandra. Alexandra is married to Vancho Naumoski and they
have two children - Tomche and Ivana. Goran
was married to Elizabeta and they have two
children, Predrag and Simona.

and they have two daughters - Rafka and
Maria.
Sirma, the youngest daughter of Delchee
and Rafka, was married to Knjaze Bogdanovski, in the village of Balindol, and they have
two children, Igor and Violeta. Igor got married to Ilinka and they have two children,
daughter Sandra and son Simeon. Violeta
married Dojchin Dojchinoski and they have
two children, Dimitar and Christina. Christina is married to Dejan Smilevski and they
have daughter Silvia. Manojil was born on
1.02.1951. He is married to Slavica, born on
23.04.1955, in the village of Rutevac, Aleksinac, Republic of Serbia. Manojil, on October 19, 1973, together with his wife Slavica,
came from West Berlin to the village of
Zubovce to register their marriage and they
made a wedding according to the customs
and traditions of Zubovce at the church St.
Fiery Mary (Marena), in which Manoil's parents, Delche and Rafka, pledged to be faithful to each other until death separated them.
Thus, Manoil and Slavica made vows to God
that they would be together forever. The
wedding was performed by the competent
parish priest, Father Damjan Gavrilovski.
Their godfather was Damjan Filipovski and
Lasko Ognjanovski was his best man. In this
way, Manojil fulfilled his great wish. He got
married in a church and restored the almost
forgotten tradition with all the wedding customs and rituals. They had three daughters
Rafka, Biljana, and Mary, and a son Samuel.

Rajna was born on 12.03.1945, she got
married to Kire Jankulovski, and they have
two daughters Elizabeta - Beti and Sonja.
Elizabeta is married to Ace Nedelkovski,
while Sonja got married to Gotse Conevski
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Гојко со родителите Рафаелка и Делчо / Goyko with his parents Rafaelka and Delcho

Гојко и Мане со родителите / Goyko and Mane with their parents
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Гојко и Мане / Goyko and Mane

Семејствата на Гoјко и Мане / The families of Goyko and Mane
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семеjството jАКОВЛЕВИ
- ОД ЗУБОВЦЕ
ДО ИСТАНБУЛ

С

поред кажувањата на Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев-Рафкин
– Гоце Македонски приказната
за нивните предци е мошне интересна.
Имено, нивниот дедо Петко бил печалбар
во Истанбул, Турција. По професија бил
пекар, работел во фурната на стрико му
Илко, кој подоцна со трите деца, двете ќерки и синот Јане го напуштил Истанбул и се
иселил во Чикаго (САД).
Меѓутоа, прадедо им Петко останал во
Истанбул, каде се наоѓа и неговиот вечен
дом. Тој ја дели судбината на бројни Македонци кои заминале во Турција на печалба.
Имено, при крајот на XIX и почетокот на
XX век печалбарството во Македонија станало масовна појава. Голем број население
од селата масовно ја напуштале Македонија и меѓу другите градови, заминувале
за Цариград и други градови во границите
на Турција. Така, по неколку илјади од Леринско, Преспа и Костурско секоја година
оделе во Цариград и Смирна. Поголемиот
број биле како сезонски работници, а одреден број останувале засекогаш на тие
простори. Така, денес има околу 200 семејства, кои повеќе од пет генерации, главно,
се наоѓаат во Истанбул и се со православ-
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на вероисповед. Верската одредба е една
од главните компоненти што ги одвоила
од средината во која живеат и ги одржала
како компактна етничка група сѐ до денес.
Исто така, преселничките движења на
турското население од Република Македонија кон Турција, во периодот од стотина
години се одвивал со различен интензитет и претрпел големи трансформации.
Меѓутоа, периодот на шеесетите години се
карактеризира со интензивни иселувања
на Турците, чија бројка изнесувала околу
200.000. Според некои неофицијални податоци денес во Турција има околу еден
милион Турци и Македонци муслимани.
Како севкупен економски-политички и
културен центар во турското царство, Цариград одиграл значајна улога и за развојниот пат на македонското население. Градот привлекува многу граѓани од разни
земји и значаен е не само како економски
и трговски центар, туку одиграл значајна
улога во просветно-културната и верската
христијанска активност што се одвивала
во него. За жал, македонските иселеници
во Турција биле и се заведени како Бугари,
како странски државјани, или како турски
државјани - христијани.
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jakovleski family
- from zubovce
to istanbul

A

ccording to Goyko Yakovleski,
alias Goyko Delchev Rafkin - Gotse of Macedonia the story of his
ancestors is very interesting. Namely, his
grandfather Petko was a fortune seeker in
Istanbul, Turkey. He was a baker by profession, and he has worked in his uncle Ilko's
bakery, who has later left Istanbul with his
three children, two daughters and a son
Jane and moved to Chicago, USA.
However, his great-grandfather Petko
stayed in Istanbul, where he is buried. He
shares the destiny of many Macedonians
who went to Turkey for fortune seeking.
Namely, in the late nineteenth and early
twentieth centuries the fortune seeking in
Macedonia became a mass phenomenon.
Large numbers of people from the villages were leaving Macedonia and they went
mainly to Constantinople and other cities
within the borders of Turkey. So, several
thousand people from Lerin, Prespa and
Kostur regions went to Constantinople and
Smyrna every year. Most of them were parttime workers, and a number of them stayed
there forever. Thus, today there are about
200 families, who have lived in Istanbul for
more than five generations and are of Orthodox religion. Their religious affiliation

is one of the major components that have
separated them from the environment in
which they lived and preserved them as a
compact ethnic group until today.
Also, the migratory movements of the
Turkish population from the Republic of
Macedonia to Turkey, over a period of hundreds of years, has been taking place with
varying intensity and has undergone major
transformations. However, the period of
the 1960s was characterized by intense emigration of Turks, which numbered around
200,000. According to some unofficial data,
there are about one million Turkish and
Macedonian Muslims in Turkey today.
As an overall economic, political and
cultural center of the Turkish Empire, Constantinople also played a significant role in
the development of the Macedonian population. The city attracts many citizens from
various countries and is important not only
as an economic and commercial center, but
it has played a significant role in the educational, cultural and religious Christian activity that took place there. Unfortunately,
the Macedonian migrants in Turkey have
been and are registered as Bulgarians, as
foreign nationals, or as Turkish citizens Christians.
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Верската активност што словенското
население, а меѓу него и населението од
Македонија ја вршело во Цариград била
пресудна за Македонците доселеници да
го добијат атрибутот Бугари и до денес
да го носат тоа име. Тоа е време кога словенското население, поради заедничките
интереси за одвојување од Грчката православна црква и создавање самостојна
словенска црква, се зближува со надеж за
успешно остварување на целта.
Под притисок на елинизацијата и грчката црква, населението од Македонија во
Цариград често е нарекувано и грчко, поради што и се приклучува кон тогаш единствено осамостоената словенска, Бугарска
егзархија во чие создавање, всушност, активно учествувале и Македонците.
Во Турција верата е идентификувана
со етничката припадност и поради тоа
само оние народи кои имаат своја црква
можат официјално да се наречат со етничкото име. Затоа, повеќето Македонци во
Истанбул се заведувале како Бугари.
Немајќи своја држава и друг избор во
тоа време, и заштитувајќи се да не станат
Грци, македонското население се определува како бугарско, зачувувајќи го на тој
начин барем своето словенство.
Повеќето од постарите граѓани од заедницата на преселниците од Македонија
во Истанбул при денешното декларирање
се изјаснуваат како Македонци, а мал број
како Бугари-Македонци, притоа, објаснувајќи го своето потекло и некои од причините за настанатите промени.
Меѓутоа, одреден број од помладите
генерации, непознавајќи ги доволно историските факти, временски и просторно
доволно оддалечени од татковината на
своите предци, за жал, се изјаснуваат како
Бугари. Меѓу другите, најголем „придонес“
за ова, секако, има влијанието на црквата
и бугарските училишта.
Бугарското училиште во Истанбул постоело сѐ до 70-тите години на минатиот
век. Граѓаните со бугарско државјанство
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можеле да го посетуваат од првиот до
седмиот клас, додека, пак, оние кои имале примено турско државјанство, првите
четири години оделе во турско училиште
со право следните три години да го продолжат во бугарското. Кога децата со соодветно државјанство станале малубројни за оформување паралелки, бугарското
училиште се затворило. По укинувањето
на училиштето, за подучување на најмладите се организирале курсеви за учење на
бугарското писмо и јазикот, а преку дипломатските претставништва се обезбедувале книги и печатен материјал, но подоцна
и оваа активност замрела, за во поново
време повторно да се интензивира.
Денес во овој град, според некои податоци, живеат околу 200 семејства, од кои
освен неколкумина, сите по потекло се од
Македонија, а ги има и од Ресенско-преспанскиот крај, Гостиварско-кичевскиот
крај и од Скопје. Меѓутоа, најмногубројни
се од Егејска Македонија од Костурско,
од селата Загоричини, Олишта, Бобишта,
Бамбуки, Черешница и Петеле. Тие се дојдени од крајот на XIX век како и од 20-тите
и 30-тите години од XX век. Неколку семејства се доселени претежно во Истанбул по
Втората светска војна.
Некогашните
градинари,
пекари,
цвеќари и воденичари од Македонија, денес се или сопственици на дуќани, каде
што се продава зрнеста храна, жита, семиња, хемиски препарати и помагала за
земјоделството, или, пак, се трговци на
големо. Поранешните гостилничари имаат модерни ресторани или таверни, некои
од нив се многу прочуени во градот. Во
поново време, има златари, лекари, електроинженери и архитекти. Исто така, ги
има и во дипломатски претставништва,
странски компании, туристички агенции
и слично. Овој факт се чини е значаен, бидејќи укажува на добра имотна состојба,
што им овозможува школување во странски колеџи во градот или школување во
странство.
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The religious activity carried out by the
Slavic population, including the population from Macedonia in Constantinople,
was crucial for the Macedonian settlers to
acquire the attribute - Bulgarians and to
bear that name until nowadays. That was
a time when the Slavic population, having
the common interests of separation from
the Greek Orthodox Church and the creation of an independent Slavic Church, came
together in the hope of successful achievement of that goal.
Under the pressure of Hellenization and
the Greek Church, the population from
Macedonia in Constantinople was often referred to as Greek, which was the reason of
its joining the then only Slavic, Bulgarian
Exarchate in which establishment Macedonians were also actively involved.
In Turkey, religion is identified with
ethnicity and therefore only those peoples
who have their own church can be officially named by their ethnic name. Therefore,
most Macedonians in Istanbul were registered as Bulgarians.
Lacking its own state and having no
other choice at the time, while protecting
itself from becoming Greeks, the Macedonian population determined itself as Bulgarians, preserving in that way at least its
Slavism.
Most of the older citizens from the Macedonian migrant community in Istanbul today declare themselves as Macedonians and
only a small number as Bulgarians-Macedonians, explaining their origin and some
of the reasons for the changes made.
However, a number of the younger generations, unaware of the historical facts
sufficiently, temporally and spatially distant from the homeland of their ancestors,
unfortunately declare themselves as Bulgarians. Among other things, the biggest
"contribution" to this, of course, has the
influence of the church and the Bulgarian
schools.

Bulgarian school in Istanbul existed until the 1970s of the last century. Citizens
with Bulgarian citizenship could attend
it from first to seventh grade, while those
who had received Turkish citizenship, went
to Turkish school for the first four years
with the right to continue in the Bulgarian school for the next three years. When
the number of children of proper citizenship became too small to form classes, the
Bulgarian school was closed. Following the
school's termination, courses on learning
Bulgarian alphabet and language were organized to teach the youngest, and diplomatic missions provided books and press.
However, later this activity was reduced,
but recently it was re-intensified.
Today, according to some data, about 200
families live in this city, all of which, except
some, are originally from Macedonia, and
some families are from the Resen-Prespa
region, Gostivar-Kichevo region and Skopje. However, the most numerous are from
Aegean Macedonia, from Kostur region,
from the villages of Zagorichani, Olishta,
Bobishta, Bambuki, Chereshnica and Petele. They have come in the late nineteenth
century, as well as the 1920s and 1930s of
the twentieth century. Several families
have mainly moved to Istanbul after World
War II.
Former gardeners, bakers, florists and
millers from Macedonia today are either
owners of shops selling grains, cereals,
seeds, chemicals and supplements for agriculture, or are wholesalers. Former hostlers have modern restaurants or taverns,
some of which are very famous in the city.
More recently, there are jewelers, doctors,
electrical engineers and architects. They
can been also found in diplomatic missions,
foreign companies, travel agencies and
the like. This fact seems to be important
because it indicates their well-being, enabling them to attend foreign colleges in the
city or to study abroad.
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Железната црква во Истанбул / The Iron church in Istanbul

Гробот на Петко во Истанбул / The grave of Petko in Istanbul
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Св. Софија во Истанбул / St. Sophia in Istanbul

Македонци во Истанбул / Macedonians in Istanbul
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ВИСТИНАТА ЗА
ЗУБОВЦЕ

ЗУБОВЦЕ – ХРИСТИЈАНСКИ ЦЕНТАР ВО ГОСТИВАРСКО
МАКЕДОНСКО ВЕКОВНО ДУХОВНО БОГАТСТВО
"СВ. МАРЕНА“ ЦРКОВНИ СВЕТИЛИШТА ВО ЗУБОВЦЕ
НОВАТА ЦРКВА "СВ. АПОСТОЛ ТОМА“
ПАРАКЛИСОТ "СВЕТА БОГОДИЦА И СПАСИСТЕЛОТ
ИСУС ХРИСТОС“
ПОЗНАТИ СЕЛСКИ ПРАЗНИЦИ И СЛАВИ ВО ЗУБОВЦЕ

„Зоро златна и румена!
Зоро златна посестримо!
Ти изгреваш на далеку
Дали еднаш ќе изгрееш
Силно, силно, дури милно
Над долови и над гори
Над поточиња и над реки
Над мојата Татковина“
Кочо Рацин

part

II

a part of the
truth of
zubovce

ZUBOVCE -CHRISTIAN CENTERIN GOSTIVAR REGION
MACEDONIAN CENTURIES LONG SPIRITUAL TREASURE
“ST. MARENA" CHURCH SANCTUARIES IN ZUBOVCE
THE NEW CHURCH “ST. APOSTOLE THOMAS"
ПАРАКЛИСОТ "ST. MARRY AND СПАСИСТЕЛОТ
ИСУС ХРИСТОС“?
VILLAGE HOLIDAYS AND CELEBRATIONS IN ZUBOVCE

„Red and golden dawn!
Sweet sister of mine dawn!
The Sun rises from afar
Will you ever rise
So powerful, so powerful and lovable
Over the valleys and forests
Over the fields and rivers
Over my Motherland“
Kocho Ratsin

Св. Богородица во Гостивар / St. Mary in Gostivar

Загорка и Гојко со пријатели / Zagorka and Goyko with friends
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ЗУБОВЦЕ ХРИСТИjАНСКИ ЦЕНТАР
ВО ГОСТИВАРСКО

В

о Македонија христијанството
почнало да се проповеда уште
во времето на светите апостоли.
За ширење на христијанството светиот
апостол Павле извршилповеќе благовеснички патувања, во текот на коишто тој
го проповедал Христовото Слово. Потоа,
христијанството нагло почнало да зема
замав кога римскиот цар Константин
Велики во 313 година го прифатил за државна религија и така им дал можност на
христијаните слободно да ја исповедаат
и да ја проповедаат својата вера. Од тоа
време се познати епископските седишта
во Солун, Стоби, Скупи, Астибо, Хераклеја
и други локалитети во Македонија.
Тоа зборува дека и во Полог христијанството датира од тие далечни времиња.
Во Полог на христијанството и на неговата историја посебен белег му дава неговото богатство со културно-историски
споменици, особено со црквите и манастирите, кои придонеле христијанството
да опстои на тие македонски простори.
Зубовце е еден од христијанските центри во Гостиварско. При нашата посета се
уверивме дека ова по многу нешта карактеристична македонска населба е една од
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најпрекрасните локации во Полог. Тоа е
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. Во Врапчиште живее мал број труско
и македонско население. За разлика од
Врапчишта во Зубовце живее македонско
население.
Зубовце е еден од христијанските центри во Гостиварско. При нашата посета се
уверивме дека оваа по многу нешта карактеристична македонска населба е една од
најпрекрасните локации во Полог. Таа е
оддалечена 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. Во Врапчиште живее мал број турско
и македонско население. За разлика од
Врапчиште во Зубовце живее македонско
население.
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ZUBOVCE CHRISTIAN CENTER
IN GOSTIVAR REGION

C

hristianity began to be preached in
Macedonia ever since the period of
the Holy Apostles. To spread Christianity, the apostle Paul made many blessed
journeys during which he preached the word
of Christ. Christianity then began to take a
swing when the Roman Emperor Constantine the Great in 313 accepted it as a state religion, thereby enabling Christians to freely confess and preach their faith. Episcopal
seats in Thessaloniki, Stobi, Skupi, Astibo,
Heraclea and other sites in Macedonia have
been known since that time.
It means that Christianity in Polog also
dates back to those ancient times. In Polog,
Christianity and its history are especially
marked by its wealth of cultural and historical monuments, especially the churches and
monasteries, which have contributed to the
survival of Christianity in those Macedonian territories.
Zubovce is one of the Christian centers
in Gostivar. During our visit we realized that
this very characteristic Macedonian settlement is one of the most beautiful locations
in Polog. It is just five kilometers away from
Gostivar. Zubovce is located at the foot of
Shara Mountain, between the villages of
Debreshe (on the south) and Vrapchishte (on
the north), which municipality also includes
Zubovce. It seems that due to the increased
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expansion of the Albanian population, these
two villages are almost merged. A small
population of Turkish and Macedonian population lives in Vrapchishte. Unlike Vrapchishte, in Zubovce lives Macedonian population.
Zubovce is one of the Christian centers
in Gostivar. This very characteristic Macedonian settlement is one of the most beautiful locations in Polog, only five kilometers
away from Gostivar, located at the foot of the
Shar Mountain. In Zubovce there are three
Macedonian Orthodox temples of God and
one chapel: the churches of "Saint Blessed
Mary", "Saint Nicholas" and "Saint Thomas
Apostle", as well as the chapel of "The Holy
Mother of God and the Savior Jesus Christ".
All of these religious temples have their
own special function in the church, national
and spiritual life.
The inhabitants of Zubovce have long
been devoted believers and adherents of
the Christian Orthodox faith. Therefore,
since time immemorial, the inhabitants
of Zubovce have begun to build churches,
which have served and serve as the largest
gathering places for their national and religious unity.
However, Christian monuments in
Zubovce are the work of its builders and icon
painters; they are owned by all inhabitants
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Зубовце е еден од христијанските центри во Гостиварско. Оваа по многу нешта
карактеристична македонска населба е
една од најпрекрасните локации во Полог,
оддалечена од Гостивар само пет километри, сместена на подножјето на Шар Планина. Во Зубовце постојат три македонски православни Божји храмови и еден
параклис, и тоа: црквите „Света Блажена
Марија“, „Свети Никола“ и „Свети апостол
Тома“, како и параклисот „Света Богородица и спасителот Исус Христос“. Сите
овие верски храмови имаат своја посебна
функција во црковното, националното и
духовното живеење.
Од дамнина жителите на Зубовце
биле верници и страсни приврзаници на
христијанската православна вера. Затоа,
уште од минатите времиња жителите на
Зубовце започнале да градат цркви, кои
служеле и служат како најмасовни собиралишта на нивното национално и верско обединување.
Инаку, христијанските споменици во
Зубовце се дела на нејзините градители
и зографи, нивните иматели се сите жители на селото, а поклоници на нивната
духовна и уметничка вредност се сите
добронамерни луѓе што веруваат во човечките вредности за вера, љубов и мир
меѓу сите луѓе. Црковните споменици во
селото Зубовце, навистина, биле и се свети места на зближување меѓу христијаните.
Така, во црквата „Света Марија“ се
служат светите божествени литургии
посветени на православните празници
и на светителите, како и се чествуваат
сите овоземни радости. Во црквата „Свети Никола“ се вршат богослужби за покој
на душата на умрените. Во оваа црква
се организираат опелата, парастосите и
службите за четирите мртви саботи во
годината. Во новиот Божји храм „Свети
апостол Тома“ се извршуваат најрадосните мигови во животот на човекот:
крштевање новороденчиња и венчавање
млади брачни двојки.
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Параклисот „Света Богородица и спасителот Исус Христос“, пак, е посветен за
спомен и упокој на душите на семејството
Јаковлески.
Најстар верски објект во Зубовце е
црквата „Света Марија“ или како народот
ја вика „Света Блажена Марија“, „Света
Огнена Марија“ и „Света Марена“. Нема
изворни податоци кога и кој го подигнал
овој православен храм. Таа во Зубовце и
пошироко е меѓу ретките верски храмови, ако не и единствениот, изграден кога
Македонија била под Турската Империја.
Имено, во неа се влегува по скалила удолу, во земјата, што за изградбата на црквата бил еден од основните услови пропишан од тогашната османлиска власт.
Нема прецизен податок за точниот датум и за годината кога е изградена црквата „Света Марија“. Се наведуваат неколку
различни години. Над влезната врата, на
мала мермерна плоча е запишано дека
верскиот храм е изграден во 1857 година.
Внатре, на ѕидот, наспроти иконостасот,
е поставена мермерна плоча на која е запишано дека е изградена во 1851 година и
дека е адаптирана во 1990 година, на иницијатива на месното население и со парични средства на браќата Гојко и Мане
Јаковлески од Зубовце.
Во состав на црквата се и двете помошни простории за летно и за зимско
собирање на верниците. Во летниот ајат
(просторија) се чествува селската слава
Света Марена (Огнена Марија), со кршење
на празничен колач и со избор на кумовите меѓу двете празнувања на Света Марена, а во зимскиот ајат се слави осветувањето на бадниковото дрво, со мезе и со
топла ракија.
За христијанството во Зубовце е значајно да се одбележи дека како во минатото така и пред неколку години во
селото имало групно венчавање на осум
брачни пара од селото, со кои чиноначалствувал неговото блаженство г.г. Стефан,
поглавар на Македонската православна
црква, во сослужение на митрополитите
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of the village, and devotees of their spiritual
and artistic value are all well-meaning people who believe in human values of faith,
love and peace among all people. Church
monuments in the village of Zubovce, indeed, have been and are sacred places of rapprochement among Christians.

in 1857. Inside, on the wall, opposite to the
iconostasis, is placed a marble plate on
which it is inscribed that it was built in 1851
and renewed in 1990, at the initiative of the
local population and with the funds of the
brothers Goyko and Mane Yakovleski from
Zubovce.

In Zubovce there are three Macedonian
Orthodox temples of God and one chapel:
the churches of "St. Blessed Mary" "St. Nicholas" and "St. Thomas Apostle", as well as the
chapel of "The Holy Mother of God and the
Savior Jesus Christ". All of these religious
temples have their own specific function.

The church has two auxiliary facilities
for summer and winter gatherings of the
believers. The population celebrates the village Saint’s day of St. Marena (fiery Mary) in
the summer facility (ayat) by breaking a festive cake and choosing godfathers between
the two feasts of St. Marena; the consecration of the Christmas tree is celebrated in
the winter facility (ayat) with appetizers and
warm brandy.

Thus, in the Church of "St. Mary" the divine liturgies are dedicated to the Orthodox
holidays and to the saints, and all worldly joys are celebrated. In the church of "St.
Nicholas" services are held for the rest of
the souls of the dead. The church organizes
the funerals, requiem services and services
for the four all souls' days in the year. In the
new temple of God, "St. Apostle Thomas",
the happiest moments in human life are celebrated: baptizing newborns and marrying
young couples.
The chapel of "The Holy Mother of God
and the Savior Jesus Christ" is dedicated to
the memory and rest of the souls of the Yakovleski family.
The oldest religious object in Zubovce is
the church of "St. Mary" or as the people call
it "Holy Blessed Mary", "Holy Fiery Mary"
and "Holy Marena". There is no original record of when and who erected this Orthodox temple. In Zubovce and beyond it is one
of the few, if not the only religious temple
built when Macedonia was under the rule of
Turkish Empire. Namely, one can enter the
church using the stairs down to the ground,
which was one of the basic requirements for
the construction of the church prescribed by
the Ottoman authorities at the time.
There is no precise data on the exact date
and year the church "St. Mary" was built. Several different years are mentioned. Above
the front door, on a small marble plate, it is
written that the religious temple was built
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For Christianity in Zubovce it is important to note that in the past as well as several years ago there was a group wedding of
eight couples from the village, performed by
His Beatitude Stefan, the Head of the MOC,
together with the Metropolitans Cyril and
Gorazd and about twenty priests.
The church of "St. Nicholas" is also an important religious object for Zubovce and the
inhabitants of Zubovce. It serves as a chapel
and is located in the middle of the village,
where the village cemetery is located. And
there is no record when this church was
built. It is known that the temple was built
upon the initiative of the local population
and it is assumed that it was built as a chapel in the early years of the nineteenth century. The church also has an auxiliary room
where the memorial and requiem services
for the dead are performed.
God's Temple "St. Apostle Thomas" is another precious Christian religious temple
and third church in Zubovce that is unique
in Macedonia. The project, with special attention, was made by the famous architect
Stefan Matevski from Zubovce, and the construction work was performed by the construction company headed by the master
Milko Risteski from the village of Duv. It is
the only church where the iconostasis was
made by the donor himself - academician
Tome Serafimovski, whose roots and last
resting place are in Zubovce.
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Кирил и Горазд и со дваесеттина свештенослужители.
Исто така, и црквата „Свети Никола“
е значаен верски објект за Зубовце и зубовчани. Таа има функција на капела и се
наоѓа во средината на селото, каде што се
наоѓаат и селските гробишта. И за оваа
црква нема податоци кога е изградена. Се
знае дека храмот е изграден на иницијатива на месното население и се претпоставува дека како капела, е изградена во
првите години на XIX век. Во составот на
црквата е изградена и помошна просторија каде што се одржуваат помените и
парастосите за умрените.
Божјиот храм „Свети апостол Тома“ е
уште еден вреден христијански верски
храм и трета црква во Зубовце кој е уникатен во Македонија. Проектот, со посебно внимание, го изработил познатиот архитект, зубовчанецот Стефан Матевски,
а градежните работи се дело на градежната тајфа на мајстор Милко Ристески,
од село Дуф. Тоа е единствена црква каде
што иконостасот го изработил лично ктиторот – академикот Томе Серафимовски,
чии корени и последно почивалиште му
се во Зубовце.
Овој верски храм го носи името на
светиот апостол Тома, а како свет ден, во
календарот на Македонската православна црква, се празнува на 19 октомври. Во
него се чинодејствува за празници и за
најсреќните мигови во животот на човекот: крштевање на новороденчиња и венчавање на млади брачни двојки.

кумановската епархија митрополитот г.
Кирил меѓу другото, има запишано: „Горд
сум што сум архијереј на вековно благословен народ. Народ кој умее да создава
трајни епохални дела, како брилијантни
камења околу нашиот заеднички црковен
и сенароден македонски ден“.
Параклисот „Света Богородица и спасителот Исус Христос“, пак, е посветен за
спомен и упокој на душите на корените
на Гојко Јаковлески, алиас Гојко ДелчевРафкин – Гоце Македонски. Имено, тој е
градителот на овој параклис кој е посветен на неговата прабаба Јонка (Јованка),
дедото Петко и на родителите Делче и
Рафка.
Со овој параклис се потврдува дека
донацијата кон верските објекти не претставува сопственост на Божјиот храм,
туку молитва за спас на донаторот, а ктиторскиот дар означува поклонение, а не
поседување. Со овој параклис се потврди дека не треба да се заборава стариот
ктиторски принцип на даренија со кој се
означува длабока почит и молитви на
приложениците кон старите македонски
светилишта и поклонение кон светите
традиции на Македонската православна
црква - Охридска архиепископија.

На 30 јули 2004 година, токму на денот
кога зубовчани ја празнувале селската
слава Света Марена, бил поставен камен-темелникот на Божјиот храм „Свети
апостол Тома“, а го осветил неговото блаженство г.г. Стефан. При поставувањето
на камен-темелникот на овој храм, отворена е книга за впечатоци којашто се чува
во црквата „Света Марија“.
Во книгата за впечатоци, тогашниот надлежен архијереј на Полошко-
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This religious temple is named after the
Holy Apostle Thomas, and as a holy day, on
the calendar of the Macedonian Orthodox
Church, it is celebrated on October 19th. The
holidays and the happiest moments in human life: the baptism of newborns and the
marriage of young married couples are celebrated in this temple.
On July 30, 2004, the day when the inhabitants of Zubovce celebrated the village
Saint’s day of St. Marena, was laid the cornerstone of God's temple "St. Thomas the
Apostle" and consecrated by His Beatitude
HB Stephen. While laying the cornerstone
of this temple, a book of impressions has
been opened which is kept in the church of
“St. Mary”.
In the Book of Impressions, the then
bishop of the diocese of Polog and Kumanovo, Metropolitan Cyril, among other things,
wrote: “I am proud to be an archbishop of a
centuries-long blessed people. A people capable of creating permanent epochal works

like brilliant stones around our common
church and nationwide Macedonian day."
The chapel "Holy Mother of God and
the Savior Jesus Christ" is dedicated to the
memory and rest of the souls of the ancestories of Goyko Yakovleski, Alias Goyko
Delchev Rafkin - Goce of Macedonia. Namely, he is the builder of this chapel dedicated
to his great-grandmother Yonka (Yovanka),
grandfather Petko and his parents Delche
and Rafka.
This chapel confirms that donation to
religious objects does not represent ownership over God's temple, but a prayer for the
donor's salvation and the donation of the donor signifies homage, not possession. This
chapel confirmed that the old donor's principle of donations should not be forgotten,
denoting the deep respect and prayers of the
devotees to the ancient Macedonian shrines
and the homage of the sacred traditions of
the Macedonian Orthodox Church - Ohrid
Archbishopric.

Гојко со митрополитот Кирил / Goyko with metropolitan Kiril
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МАКЕДОНСКО
ВЕКОВНО ДУХОВНО
БОГАТСТВО

С

поред Гојко Јаковлески, алиас
Гојко Делчев-Рафкин – Гоце Македонски македонското милениумско опстојување, како да наликува на
долга, ретка и, речиси, неверојатна приказна, сместена во аналите на посебноста и бесмртноста. Ретки се примерите во
историјата за такво истрајување на еден
народ кој поминал низ такви турбулентни амплитуди низ вековите. Ретки се примерите на една земја како македонската,
која е толку богата со цивилизациски и
културни доблести и посебности со историски и епски вредности. Македонија
како етнички и општествен организам
поминувала и заминувала низ толку фази
на негација, исцрпувачка обесправеност
на делење и парчење на долги и крвави
буни и битки. И сè така, додека на историската сцена, која наликува на птицата
феникс, не стана неразделен и респектиран дел од големото европско, светско и
универзално семејство.
Бескрајно долгиот тежок пат е исполнет и со блескавите страници на македонското истрајување и цврстина, како
библиска Македонија минала низ лавиринтот на временската непокорност, за
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конечно, како нација да се конституира и
да се потврди, за жал, дури кон половината на XX век. И тоа, како народ од европски
профил, лоциран во срцето на Балканот,
на територијата на античка Македонија,
каде што старите култури и римската цивилизација оставиле бројни траги, а христијанството и исламот долго се бореле за
превласт. Македонскиот народ опстојал
на сите видови притисоци, закани и вековни обезличувања, успевајќи да биде
зачуван, благодарение на својата културна консолидација. Иако благонаклонетоста на судбината најчесто го одминувала,
сепак, многувековната исцрпувачка борба, востанијата, буните и пркосите, го научиле македонскиот народ успешно да ја
совладува суровата школа на опстанокот
и конечниот национално-државен облик.
Во Македонија христијанството почнало да се проповеда уште во времето на
светите апостоли. Тоа зборува дека и во
Полог христијанството датира од тие далечни времиња. Затоа на Полог и на неговата историја посебен белег му дава неговото богатство во културно-историски
споменици. Тоа се потврдува со изградбата на црквите и манастирите.
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MACEDONIAN CENTURIES
LONG SPIRITUAL
TREASURE

A

ccording to Goyko Yakovleski,
Alias Goyko Delchev Rafkin Goce of Macedonia, the Macedonian millennium long existence looks like
a long, rare and almost incredible story, set
in the annals of uniqueness and immortality. There are rare examples in the history of
such a endurance of a nation that has gone
through such turbulent amplitudes over the
centuries. Rare are examples of a country
like Macedonia that is so rich in civilization and cultural virtues and particularities
with historical and epic values. Macedonia,
as an ethnic and social organism has been
through and gone through so many stages of
denial, exhausting oppression and division
and splitting, of long and bloody revolts and
battles. Until on the historical scene, which
resembles the bird Phoenix, has become an
inseparable and respected part of the great
European, world and universal family.
The infinitely long difficult road is also
filled with the glittering pages of the Macedonian perseverance and toughness, as biblical Macedonia has gone through the maze
of centuries-old insubordination, to finally
become constituted and acknowledged, unfortunately, just at the middle of the 20th
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century. As a people of European profile, located in the heart of the Balkans, on the territory of ancient Macedonia, where ancient
cultures and Roman civilization left numerous traces, and Christianity and Islam long
fought for supremacy. The Macedonian people survived all kinds of pressures, threats
and centuries of deprivation of individuality,
managing to survive, thanks to its cultural
consolidation. Although the benevolence of
the fate often bypassed it, the centuries-long
exhausting struggle, uprisings, rebellions
and defiance, taught the Macedonian people
to successfully overcome the cruel school of
survival and to finally gain its nation-state
system of organization.
Christianity in Macedonia began to be
preached in the time of the Holy Apostles. It
means that in Polog Christianity dates back
to those distant times as well. That is why its
richness with cultural and historical monuments gives a special mark to Polog and its
history. It is confirmed by the construction
of churches and monasteries.
The population of Polog, and especially
the inhabitants of Zubovce are also devoted
believers and adherents of the Christian Orthodox faith. Therefore, churches have been
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Населението од Полог, а особено зубовчани се верници и страсни приврзаници на христијанската православна вера.
Затоа, уште од дамнина започнале да
градат цркви, кои служеле и служат како
најмасовни собиралишта на национално и верско обединување. Таквата љубов
кон верата, кон нацијата, кон сопствената
црква и кон Македонија, особено ја има
изразено Гојко Рафкин.
Затоа со право се вели дека христијанските споменици во Зубовце се дела на
нејзините градители и зографи, кои се
жители на селото, а поклоници на нивната духовна и уметничка вредност се сите
добронамерни луѓе што веруваат во човечките вредности за вера, љубов и мир
меѓу сите луѓе. Црковните споменици
во селото Зубовце, навистина, биле и сé
уште се свети места на зближување меѓу
христијаните.
Затоа македонскиот народ од селото и
денес ги заштитува со најсовремени научни методи, ги чува и се грижи за тие објекти кои постојано се отворени и достапни за светот, а мајсторите и донаторите

комуницирале низ овие градби според
своите духовни доблести. Македонците
никогаш не ги третирале делата на своите творци во Македонија и во дијаспората
за своја сопственост, туку како природна
циркулација на културните вредности и
добрите и верски односи меѓу христијаните и другите верници.
Не само во етничка Македонија, туку
и во дијаспората, Македонецот градел и
гради духовно-културни храмови со силна желба, љубов и вера кон православието. Таков е случајот со православните
зубовчани кои со цел да опстојат на своите дедовски корени, во период од повеќе
векови, се помагале со другите народи
на овие балкански простори, си пружале
христијанска рака, затоа издржале и ропство, асимилација, прогонување, а и неправди. Како што рече митрополитот Кирил: „Зубовчани опстанале и ќе опстојат
сé додека векот векува и светот светува,
зошто тој македонскиот народ е библиски, со голема христијанска душа, со
вера, надеж и со љубов кон Бога и својата
црква“.

Св. Марена во Зубовце / St. Marena in Zubovce
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built since ancient times, and they served
and still serve as the largest gathering place
for national and religious unity. Such love
toward faith, toward the nation, toward its
own church, and toward Macedonia, was especially expressed by Goyko Rafkin.
That is why it is rightly said that Christian monuments in Zubovce are the work of
its builders and icon painters, their owners
are all inhabitants of the village, and devotees of their spiritual and artistic value are
all well-intended people who believe in human values of faith, love and peace among
all people. Church monuments in the village
of Zubovce, indeed, have been and are sacred
places of rapprochement among Christians.
That is why the Macedonian people of
the village even today protect them with
the most modern scientific methods, keep
and care for those objects that are constantly open and accessible to the visitors from
around the world, and the masters and donors have communicated through these

constructions according to their spiritual
virtues. Macedonians have never considered
the works of their authors in Macedonia and
the diaspora to be their own property, but as
a natural circulation of the cultural values
and good and religious relations between
Christians and other believers.
Not only in ethnic Macedonia, but also
in the diaspora, the Macedonian man has
built and still builds spiritual-cultural temples with a strong passion, love and faith
in Orthodoxy. Such is the case with Orthodox inhabitants of Zubovce who, in order to
survive on the areas of their grandparents'
roots, have been friendly with other Balkan
peoples for many centuries, thus enduring
slavery, assimilation, persecution, and injustice. As Metropolitan Cyril said: "The inhabitants of Zubovce have survived and will
continue to exist for as long as the world exists, because this Macedonian people is biblical, with a great Christian soul, with faith,
hope and love for God and its church."

Св. Недела во Зубовце / St. Nedela in Zubovce
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"СВ. МАРЕНА“
ЦРКОВНо СВЕТИЛИШТА
ВО ЗУБОВЦЕ

В

о Зубовце постојат три македонски православни Божји храмови
и еден параклис, и тоа: црквите
„Света Марија - Нарена“, „Свети Никола“, и
„Свети апостол Тома“, како и параклисот
„Света Богородица и спасителот Исус Христос“.
И сите овие верски храмови имаат своја
посебна функција. Во црквата „Света Марија“ се служат светите божествени литургии посветени на православните празници
и на светителите, како и се чествуваат сите
овоземни радости. Во црквата „Свети Никола“ се вршат богослужби за покој на душата
на умрените. Во оваа црква се организираат
опелата, парастосите и службите за четирите мртви саботи во годината. Во новиот
Божји храм „Свети апостол Тома“ се извршуваат најрадосните мигови во животот
на човекот: крштевање новороденчиња и
венчавање млади брачни двојки. Параклисот „Света Богородица и спасителот Исус
Христос“, пак, е посветен за спомен и упокој
на душите на прабабата Јонка (Јованка), дедото Петко и на родителите Делче и Рафка
на донаторот Гојко Јаковлески, алиас Гојко
Делчев-Рафкин – Гоце Македонски, на кого
е посветено ова монографско дело.
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Според монографијата „Зубовце“,Скопје, 2008), од Гале Фидановски, најстар
верски објект во Зубовце е црквата „Света
Марија“ или како народот ја вика „Света
Блажена Марија“, „Света Огнена Марија“ и
„Света Марена“.
Нема изворни податоци кога и кој го
подигнал овој православен храм. Според
едно народно предание, многу време пред
да биде формирано сегашно Зубовце, на самиот рид над селото, постоела стара организирана населба, составена од пет-шеснаесет православни домаќинства. Во потрага
по нов живот, жителите, се вели во преданието, го напуштиле ова место и се преселиле на сосема нова, непозната локација,
оставајќи го зад себе своето светилиште и
повеќе гробови околу него.
Кога Пилигринци се населиле на новата локација, светилиштето и гробиштата
ги вклопиле во границите на своето ново
живеалиште. Малата црквичка, посветена
на Света Марија, ја прифатиле како свој
божји храм за богослужби, за молитви, за
славење, за чествување, за празнување, за
крштевање и за венчавање.
Во четириесеттите години на XIX век,
зубовчани дале иницијатива, на местото
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“ST. MARENA" CHURCH
SANCTUARIE
IN ZUBOVCE

I

n Zubovce there are three Macedonian
Orthodox temples of God and one chapel:
the churches of "St. Mary - Marena", "St.
Nikola" and "St. Apostle Thomas", as well as
the chapel "Holy Mother of God and the Savior Jesus Christ".
All of these religious temples have their
own specific function. Thus, in the Church of
"St. Mary" the divine liturgies are dedicated
to the Orthodox holidays and to the saints,
and all worldly joys are celebrated. In the
church of "St. Nicholas" services are held for
the rest of the souls of the dead. The church
organizes the funerals, requiem services
and services for the four all souls' days in the
year. In the new temple of God, "St. Apostle
Thomas", the happiest moments in human
life are celebrated: baptizing newborns and
marrying young couples. The chapel of "The
Holy Mother of God and the Savior Jesus
Christ", on the other hand, is dedicated to the
memory and rest of the souls of great-grandmother Yonka (Yovanka), grandfather Petko
and Delche and Rafka, the parents of the donor Goyko Yakovleski, Alias Goyko Delchev
Raafkin - Goce of Macedonia, to whom this
monographic work is dedicated.
According to the monograph "Zubovce"
(Skopje, 2008), by Gale Fidanovski, the old-
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est religious object in Zubovce is the church
"St. Mary" or as the people call it "St. Blessed
Mary", "St. Fiery Mary" and "St. Marena".
There is no original data on when and who
erected this orthodox temple. According
to one folk tradition, long before the present village of Zubovce was formed, on the
very hill above the village, there was an old
organized settlement composed of fifteen
or sixteen orthodox households. In search
of a new life, the inhabitants, according to
the legend, left this place and moved to a
completely new, unknown location, leaving
behind their sanctuary and more graves
around it.
When the inhabitants of Piligrinci settled on the new site, the sanctuary and cemetery fit into the boundaries of their new
settlement. They accepted the small church
dedicated to St. Mary as their divine temple
for worship, prayer, celebration, baptism,
and marriage.
In the forties of the nineteenth century, the inhabitants of Zubovce initiated the
construction of a larger church, on the site
of the existing small church. The Turkish authorities at that time granted them permission, but the permit included specific crite-
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на постојната мала црквичка, да изградат
поголема црква. Тогашните турски власти
им издале дозвола, но во одобрението биле
наведени посебни услови - критериуми коишто требало да бидат почитувани при изградбата на верскиот храм.
Црквата „Света Марија“ во Зубовце е
меѓу ретките верски храмови, ако не е и
единствениот, изграден во тоа време, во
кој не се влегува по најмалку три скалила
удолу, што бил еден од основните услови
пропишан од тогашната османлиска власт.
Како успеале зубовчани да ги надмудрат
турските власти и да ја избегнат изградбата на црквата на ниво кое би било за три
скали подолу, постои и легенда. Според неа,
зубовчани изградиле четири скали надвор,
пред влезната врата, а влезот во црквата,
го направиле на исто ниво. Кога османлиите побарале објаснување зошто нема три
скали во црквата, зубовчани им ги покажале четирите надвор, по кои се искачува до
влезната врата, правдајќи се дека така го
разбрале напишаното во дозволата.
Нема прецизен податок за точниот датум и за годината кога е изградена оваа
црква. Се наведуваат неколку различни
години. Над влезната врата, на мала мермерна плоча е запишано дека верскиот
храм е изграден во 1857 година. Внатре, на
ѕидот, наспроти иконостасот, е поставена
мермерна плоча на која е запишано дека е
изграден во 1851 година и дека е адаптиран
во 1990 година, на иницијатива на месното
население и со парични средства на браќата Гојко и Мане Јаковлевски од Зубовце.
Зографисувањето на црквата го имаат
изработено познатите мијачки зографски
тајфи од Галичник и од Тресонче. На мермерната плоча што е поставена над влезната врата, е запишано: „Овој свети храм е
зографисан во 1866 година од Иван Илиов,
зограф од Галичник и во 1872 година од Аврам Дичов од село Тресонче“.
При посетата на црквата , а и според податоците на Гале Фидановски, дознавме
дека иконостасот е поставен во три реда,
со вкупно 41 скапоцена икона. Во горниот
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ред се поставени 18 икони, во средниот ред
15 а во долниот, првиот ред, се поставени 8
икони. Четирите најскапоцени икони: Исус
Христос, свети Јован Крстител, пресвета
Богородица и света Марија, се изработени
од познатиот иконописец Димитрија Крстевич, наречен Дичо Зограф, од село Тресонче, во годините 1857, 1859 и 1860.
Фреските на страничните ѕидови, пак,
се изработени од брачната двојка Марија и
Тришо Ангелевски од Гостивар во деведесеттите години на XX век, кога е извршена
и адаптација на црквата. На десниот ѕид се
изработени девет, а на левиот ѕид осум фрески. На ѕидот на западната страна, спроти
олтарот, е насликана Тајната вечера.
Во состав на црквата се и двете помошни
простории за летно и за симско собирање
на верниците. Во летниот ајат се чествува
селската слава Света Марена (Огнена Марија), со кршење на празничен колач и со
избор на кумовите меѓу двете празнувања
на Света Марена, а во зимскиот ајат се слави осветувањето на бадниковото дрво, со
мезе и со топла ракија.
Како во минатото така и пред неколку
години во Зубовце имаше групно венчавање на осум брачни пара од селото, со кои
чиноначалствуваше неговото блаженство
господин господин Стефан, поглавар на
Македонската православна црква, во сослужение на митрополитите Кирил и Горазд и со дваесеттина свештенослужители.
Инаку, празникот во чест на Огнена Марија кај народот наречена Марена се слави
по традиција во гостиварското село, Зубовце. Тој се слави секоја година на 30 јули, ден
кој се смета за најтопол ден во годината.
Овој празник е поврзан со големи горештини и затоа има некои правила на кои внимава населението од Зубовце. Така, на овој
ден не се работи ниту дома ниту во поле,
затоа што се смета, ако се работи може да
избие пожар и да се уништи годишната реколта.
Преданијата кажуваат дека на овој ден
пред многу години жетвата била во полн
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ria that should be respected when building a
religious temple.
The Church of "St. Mary" in Zubovce is
one of the few religious temples, if not the
only one, built at that time, which could
not be entered through at least three stairs
down, which was one of the basic conditions
prescribed by the Ottoman authorities at
the time. There is a legend how the inhabitants of Zubovce managed to circumvent the
Turkish authorities and avoid building the
church on a level that would be three stairs
below. According to it, the inhabitants of
Zubovce built four sttairs outside the front
door, and made the entrance to the church
on the same level. When the Ottomans
asked for an explanation as to why there
were no three stairs in the church, the inhabitants of Zubovce showed them the four
stairs outside, which led to the front door,
explaining that they understood what was
written in the permit in that way ...
There is no precise date or year of the construction of this church. Several different
years are being mentioned. Above the front
door, on a small marble plate it is written
that the religious temple was built in 1857.
Inside, on the wall, opposite the iconostasis,
is a marble plate with an inscription that it
was built in 1851 and reconstructed in 1990,
at the initiative of the local population and
with the money of the brothers Goyko and
Mane Yakovleski from Zubovce.
The icon painting of the church was made
by the famous Miyak icon painters from Galichnik and Tresonche. There is inscription
on the marble plate above the front door
which reads: "This sacred temple was icon
painted in 1866 by Ivan Iliov, an icon painter
from Galichnik and in 1872 by Avram Dichov
from the village of Tresonche."
During the visit to the church, and also
according to the data provided by Gale Fidanovski, we found out that the iconostasis is made in three rows, with a total of 41
precious icons. There are 18 icons in the upper row, 15 in the middle row and 8 icons in
the lower, first row. The four most precious
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icons: Jesus Christ, St. John the Baptist, the
Holy Mother of God and St. Mary, are made
by the famous icon painter Dimitrija Krstevich, called Dicho Zograf, from the village of
Tresonce in 1857, 1859 and 1860.
The frescoes on the side walls, on the other hand, were made by the spouses Marija
and Trisho Angelevski from Gostivar in the
nineties of the twentieth century, when the
church was reconstructed. There are nine
frescoes on the right wall and eight frescoes
on the left wall. On the wall on the west side,
opposite the altar, the Last Supper is painted.
The church has two auxiliary facilities
for summer and winter gathering of the believers. The believers celebrate the village
Saint’s day of St. Marena (fiery Mary) in the
summer facility (ayat) by breaking a festive
cake and choosing godfathers between the
two feasts of St. Marena; the consecration of
the Christmas tree is celebrated in the winter facility (ayat) with appetizers and warm
brandy.
In Zubovce, several years ago, like in the
past, there was a group wedding of eight
couples from the village, performed by His
Beatitude Stefan, the Head of the MOC, together with the Metropolitans Cyril and
Gorazd and about twenty priests.
The holiday in honor of the Fiery Maria,
or as the people name her Marena is traditionally celebrated in the Gostivar village of
Zubovce. It is celebrated every year on July
30, which is considered to be the warmest
day of the year.
This holiday is associated with great heat
and therefore has some rules that the population of Zubovce observe. So, on this day
people works neither at home nor in the
field, because it is considered that working
can cause fire and destroy the annual harvest.
Traditions say that on this day years ago
when it was the high season of harvest, the
inhabitants of Zubovce were working in the
field, when the straw was set on fire, and
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ек а зубовчани работеле во поле, им се запалиле копите со слама, и затоа овој ден е
прогласен за неработен.
Зубовчани и денес доаѓаат во своето
родно место. Доаѓаат да се насладуваат
на духот и традицијата, да се потсетат на
детството, на незаборавните празнувања
и веселби, кои се одржувале сретсело. Домаќините, како што е редот, на гостите
им приредуваат традиционална трпеза со
гравче.
Според кажувањата на зубовчани, во
минатото за овој ден, зубовчани со недели
се подготвувале. Ги чистеле, варосувале и
ги уредувале куќите и дворовите, истото се
однесувало и за заедничките простории, на
улиците, сé со цел што поподготвени да ги
пречекаат гостите.
Никогаш не се собирал толку народ во
црквата и околу неа како на патрониот
празник , секој сакал да присуствува на патронската литургија. Секоја година река од
народ се движи кон црквата „Света Марија“
која се наоѓа на западниот дел на селото,
издигната на една височинка, која пркоси
на времето и со својата местоположба го
привлекува вниманието.
Инаку, црквата „Света Марена“ е изградена пред повеќе од 160 години, од камен и
дрво, врз темелите на многу постара црква.
Во 1859 година надалеку познатиот Дичо
Зограф, со својата тајфа, ги има насликано
живописот на црквата и 50-тина икони, а се
потпишал и на престолната икона на света
Марија.

но е само почеток и често велат дека ќе живее традицијата во Зубовце.
Исто така, и црквата „Свети Никола“ е
значаен верски објект за Зубовце и за зубовчани. Таа има функција на капела, се
наоѓа во средината на селото, каде што се
наоѓаат и селските гробишта. И за оваа црква нема податоци кога е изградена. Се знае
дека храмот е изграден на иницијатива на
месното население и се претпоставува дека
како капела, е изградена во првите години
на XX век.
Внатрешните простории на црквата не
се зографисани. Речиси нема ни икони, освен десетина мали икони со ликот на свети
Никола, подарок од верниците, разместени
во олтарот и околу него. Во олтарот е поставен рачно изработен крст од бигор кој служи за палење и за гаснење на свеќите при
одржување на опелото, односно служба за
покој на душата на умрените. Во составот
на црквата е изградена и помошна просторија (ајат), каде што се одржуваат помените
и парастосите за умрените.
На предната страна од фасадата е запишано: Камбанаријата на овој храм ја надгради академик Томе Серафимовски, како
подарок на родното село и на сите зубовчани, на денот на Светата великомаченичка
Марија (Огнена Марија).

Денес црквата „Света Огнена Марија“ е
реновирана. 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 поставени бекатон плочки. Реконструирана е Зунината
чешма, Рафкината чешма и Спомен-паркот
кој се наоѓа сретсело. Со овие зафати Зубовце добива белези на градска населба. Затоа,
зубовчани се оптимисти, ова што е изграде-
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therefore this day was declared non-working day.
The inhabitants of Zubovce still come to
their birthplace today. They come to enjoy
the spirit and tradition, to remember their
childhood, the unforgettable holidays and
celebrations that were held in the middle of
the village. The hosts, such as the custom,
organize a traditional bean meal for the
guests.
According to some information, the
inhabitants of Zubovce, in the past have
been preparing for weeks for this day. They
cleaned, painted and arranged their houses
and yards, as well as the common spaces on
the streets, in order to get ready to welcome
guests.
Never as many people as on a patron's
holiday gather in and around the church,
everyone wants to attend the patron liturgy.
Every year a river of people flows towards
the Church of St. Mary in the western part
of the village, on a height that defies time
and with its location attracts attention.
The church of St. The Marena was built
more than 160 years ago, from stone and
wood, on the foundations of a much older
church. In 1859 the well-known Dicho Zograf, with his team, painted the frescoes of
the church and about 50 icons, and signed
the throne icon of St. Mary.
As in the past, several years ago there
was a group wedding of eight couples from
the village, performed by His Beatitude Stefan, the Head of the MOC, together with the
Metropolitans Cyril and Gorazd and about
twenty priests.

structed. With these interventions, Zubovce
gets features of a city. That's why the inhabitants of Zubovce are optimistic, saying that
it is just the beginning and that tradition
will continue in Zubovce.
Also, the church of "St. Nikola" is an important religious building for Zubovce and
its inhabitants. It serves as a chapel and is
placed in the middle of the village, where
the village cemetery is located. And there
is no record when this church was built. It
is known that the temple was built on the
initiative of the local population and it is
assumed that it was built as a chapel in the
first years of the twentieth century.
The interior of the church has not been
icon painted. There are almost no icons, except for a dozen of small icons scattered in
and around the altar with the image of St.
Nicholas, which are a gift from the believers.
In the altar there is a handmade lime cross
which is used to ignite and extinguish the
candles while holding a funeral rite, i.e. a
service for rest of the souls of the dead. The
church also has an auxiliary room (ayat),
where the memorials and parastas for the
dead are held.
On the front of the facade is inscribed:
The bell tower of this temple was upgraded
by academician Tome Serafimovski, as a gift
to his native village and to all inhabitants of
Zubovce, on the day of Saint Mary the Great
(the fiery Mary).

Today the church of St. Fiery Mary has
been renovated; access to the church is improved, on both sides of the river that runs
through the village; a stone protective wall
has been built and together with the green
areas it gives the whole space a new image;
the sidewalks are renewed and tiles are laid
on them; the Zuni fountain, Rafka fountain
and the memorial park which is located in
the middle of the village have been recon-
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новата црква
"СВ. апостол тома“

Б

ожјиот храм „Свети апостол Тома“
е уште еден вреден христијански
верски храм и трета црква во Зубовце која е уникатна во Македонија.

Овој верски храм го носи името на светиот апостол Тома, а како свет ден, во календарот на Македонската православна
црква, се празнува на 19 октомври. Во него
се чинодејствува за празници и за најсреќните мигови во животот на човекот: крштевање на новороденчиња и венчавање
на млади брачни двојки.
На 30 јули 2004 година, токму на денот
кога зубовчани ја празнуваа селската слава Света Марена, беше поставен камен-темелникот на Божјиот храм „Свети апостол
Тома“, а го освети неговото блаженство г.г.
Стефан. При поставувањето на камен-темелникот на овој храм, отворена е книга
за впечатоци којашто се чува во црквата
„Света Марија“. Во неа, митрополитот на
Полошко-кумановската епархија г. Кирил
меѓу другото, има запишано: Горд сум што
сум архијереј на вековно благословен народ. Народ кој умее да создава трајни епохални дела, како брилијантни камења околу нашиот заеднички црковен и сенароден
македонски ден.
Инаку, Томе Серафимовски е истакнат
македонски вајар. Тој е автор на повеќе
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од 500 скулптури од траен материјал, 100
минијатури и идејни решенија од областа
на ситната пластика, десетина релјефи,
како и 40-тина изведени споменици и спомен-обележја низ земјава и во светот. Од
1988 година е редовен член на МАНУ. Во
својата 50-годишна кариера има одржано
повеќе самостојни изложби во Македонија
и странство, а добитник е на голем број награди и признанија. Академикот Томе Серафимовски почина на 3 март 2016 година.
Кај академикот Томе Серафимовски со
години тлеела желбата во родното село Зубовце да изгради манастирска црква и конаци. Многумина ја поздравиле неговата
идеја, меѓу кои посебно место има неговиот пријател Мане Јаковлевски, не само што
ја поздрави идејата, туку и се вклучи во
реализацијата. Се ангажира во изнаоѓање
на погодна локација, место каде ќе се гради црквата. Негова беше организацијата
на положувањето и на осветувањето на
темелот, осветувањето на манастирската
црква и учествуваше во организацијата на
празнувањето на патрониот ден на манастирската црква „Свети апостол Тома“, на
19 октомври. Осветувањето на темелите на
манастирската црква „Свети апостол Тома“
го извршија: поглаварот на Македонската
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the new CHURCH
“ST. apostole thomas"

G

od's Temple "St. Apostle Thomas"
is another precious Christian religious temple and third church in
Zubovce that is unique in Macedonia.
This religious temple is named after the
Holy Apostle Thomas, and as a holy day, on
the calendar of the Macedonian Orthodox
Church, it is celebrated on October 19th. In
this temple services are held on the occasion
of the holidays and the happiest moments
in human life: the baptism of newborns and
the marriage of young couples.
On July 30, 2004, the day on which the
inhabitants of Zubovce celebrate the village
Saint’s day of St. Marena, the cornerstone
of God's temple "St. Thomas the Apostle"
was laid, and consecrated by His Beatitude
Stephen. While laying the cornerstone of
this temple, a book of impressions has been
opened which is kept in the Church of St.
Mary. In it, the Metropolitan of the Polog-Kumanovo Diocese Cyril, among other things,
has written: I am proud to be a bishop of a
centuries-old blessed people. A people who
can create permanent epochal works, like
brilliant stones around our common church
and nationwide Macedonian day.
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Tome Serafimovski is a prominent Macedonian sculptor. He is the author of more
than 500 sculptures made of durable material, 100 miniatures and design solutions in
the field of fine plastic, a dozen of reliefs, as
well as 40 staged monuments and memorials throughout the country and worldwide.
Since 1988 he has been a regular member of
the Macedonian Academy of Sciences and
Arts. He has held several solo exhibitions in
his 50 year career in Macedonia and abroad
and has won numerous awards and recognitions. Academician Tome Serafimovski
passed away on March 03, 2016.
Academician Tome Serafimovski has
for years been eager to build a monastery
church and lodgings in his native village of
Zubovce. Many welcomed his idea, especially his friend Mane Yakovleski, who not only
welcomed the idea but also got involved in
its realization. He was engaged in finding a
suitable location, a place where the church
would be built. His organization was the laying and consecration of the foundation, the
consecration of the monastery church and
he participated in the organization of the
celebration of the patron day of the monastery church "St. Apostle Thomas,” on October

83

СЛАВЕ КАТИН • Монографија ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ

православна црква -Охридска архиепископија, Неговото блаженство г. г. Стефан и
митрополитите г. Кирил и г. Горазд, на 30
јули 2004 година.
Пред овој светол чин, беше осветена новоизградената камбанарија, на гробјанската црква „Свети Никола“, чиј ктитор, исто
така, беше академик Томе Серафимовски.
Во употреба беше дадена и реконструираната Зунина чешма, а беше откриена и
спомен-плоча на загинатите зубовчани во
Народно ослободителната војна.
По четиригодишна изградба со делкан
камен, манастирската црква „Свети апостол Тома“ беше живописана и беше поставен иконостасот што го изработи самиот
ктитор. На 30 јули 2008 година, на селската слава Света Марена, беше осветена манастирската црква, а ктиторот - академик
Томе Серафимовски, клучевите свечено
му ги предаде на Црковниот одбор. Пораката гласеше да ја чуваат црквата и да ја
користат за убави прилики, за литургии,
крштевки и венчавки.
Како најсветол датум за црквата „Свети
апостол Тома“ ќе биде забележан 12 октомври 2008 година, недела лето Господово на
денот посветен во чест и спомен на светиот Теофан Милостив, во гостиварското
потшарпланинско село Зубовце, беше извршен чинот на осветување и евангелисување на новоизградената црква посветена
во чест на светиот апостол Тома.

од бронза, лично од вештите раце на богољубивиот академски сликар и скулптор
господин Томе Серафимовски. Оваа уметничка и сакрална творба на нашиот реномиран уметник, всушност е единствен и
досега невообичаен пример на овие простори.
Свети апостол Тома на кого и е посветена оваа црква е еден од дванаесетте големи апостоли. Преку неговиот сомнеж во
воскресението на Господа Исуса Христа
на светот му е дадена нова потврда на тој
чудесен и спасоносен настан. Така, светиот
апостол Тома со своето неверување ја утврдил верата во воскресението на Господа, а,
пак, при успението и погребението на Пресвета Богородица, со своето задоцнување,
на светот му го открил чудното прославување на Мајката Божја.
Свети апостол Тома го проповедал
евангелието на Господа Исуса Христа на
народот во Индија, каде организирал и
Црква и поставил епископи и презвитери.
Неговиот свет спомен Македонската православна црква го празнува на 6 октомври
според стариот календарски стил.

Чинот на осветување и евангелисување
на новоизградената црква во Зубовце го
изврши надлежниот епархиски архијереј
Неговото Високопреосвештенство ми-трополитот Полошко-кумановски гос-подин
Кирил во сослужение со повеќе свештенослужители од гостиварското и тетовското архијерејско намесништво, како и
професорот на Богословскиот факултет
„Свети Климент Охридски“ во Скопје, протоѓаконот д-р Ратомир Грозданоски.
Карактеристично за оваа новоизградена и новоосветена црква е тоа што нејзиниот иконостас и иконите се изработени
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19th. Consecration of the foundations of the
monastery church "St. Apostle Thomas” was
performed by the Head of the MOC-OA, His
Beatitude Stephen accompanied by Metropolitans Cyril and Gorazd on July 30, 2004.
Before this holy act, the newly built bell
tower was consecrated at the cemetary
church of "St. Nicholas ”, which donor was
also the Academician Tome Serafimovski.
The reconstructed Zunina fountain was also
put into use, and a memorial plaque for the
inhabitants of Zubovce fallen during the National Liberation War was unveiled.
After four years of stone carving, the
monastery church "St. Apostle Thomas" was
fresco painted and the iconostasis made by
the donor himself was placed. On July 30,
2008, at the village Saint’s day of St. Marena,
the monastery church was consecrated, and
the donor - academician Tome Serafimovski,
solemnly handed over the keys to the Church
Board. The message was to guard the church
and use it for joyful occasions, for liturgies,
baptisms, and weddings.

our renowned artist is actually the only and
hitherto unusual example in this area.
St. Thomas the Apostle to whom this
church is dedicated is one of the twelve great
apostles. Through his doubt in the resurrection of the Lord Jesus Christ the world has
been given new confirmation of that miraculous and saving event. Thus, the holy apostle Thomas, with his unbelief, established
faith in the resurrection of the Lord, and in
the dormition and burial of the Most Holy
Theotokos, with his being late, revealed to
the world the miraculous glorification of the
Mother of God.
The Apostle Thomas preached the gospel
of the Lord Jesus Christ to the people of India, where he also organized a Church and appointed bishops and priesthood. The Macedonian Orthodox Church celebrates the sacred
memory of Apostle Thomas on October 6th,
according to the old calendar style.

Sunday, October 12, 2008, in the summer of
Lor’s Day, will be determined to be the brightest day for the church "St. Apostle Thomas”
in honor of the memory of St. Theophan the
Merciful, when in the Gostivar sub-mountain
village of Zubovce was performed the act of
consecration and evangelization of the newly
built Holy Church.
The act of consecration and evangelization of the newly built church in Zubovce was
performed by the diocesan hierarch the Metropolitan of Polog and Kumanovo H.E. Cyril accompanied by several clergymen from
the Gostivar and Tetovo Vicariate, as well as
the professor at the Faculty of Theology "St.
Clement of Ohrid" in Skopje, the Protodeacon
Ratomir Grozdanoski.
Characteristic of this newly built and
newly consecrated church is that its iconostasis and icons are made of bronze, personally by the skillful hands of the God-loving
academic painter and sculptor Mr. Tome Serafimovski. This artistic and sacred work of
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Гојко во Зубовце / Goyko in Zubovce
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Параклисот
"СветА Богодица и
Спасистелот
Исус Христос“,

П

араклисот „Света Богородица и спасителот Исус Христос“, пак, е посветен за спомен и упокој на душите на
корените на Гојко Јаковлески, алиас Гојко
Делчев-Рафкин – Гоце Mакедонски, на кого
е посветено ова монографско дело. Имено,
тој е градителот на овој параклис кој е посветен на неговата прабаба Јонка (Јованка), дедото Петко и на родителите Делче и
Рафка.
Според зборовите на Гојко не треба да се
заборава дека стариот ктиторски принцип
на даренијата означуваат длабока почит и
молитви на приложениците кон старите
македонски светилишта и поклонение кон
светите традиции на Македонската православна црква - Охридската архиепископија.
Треба да се нагласи дека донацијата кон
една црква не претставува сопственост на
Божјиот храм, туку молитва за спас на донаторот. Ктиторскиот дар означува поклонение, а не поседување.

Така, во текстот под наслов „ПРАБАБАТА ЈОНКА ЈА ПРОДОЛЖИ ЛОЗАТА НА ЈАКОВЛЕСКИ“, се вели дека овој параклис го
посветувам на Мајката Божја и на нашиот
спасител, Исус Христос, за спомен и упокој
на душите на прабаба ми Јонка (Јованка),
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дедо ми Петко и на родителите Делче и
Рафка. Осознавањето за доброчинството
што го правеле предците човекот го дознава откако ќе созрее, за жал, во поодминати
години. И тогаш сака да ги врати долговите:
за добрината, за храброста, за истрајноста,
за натчовечките напори што ги чинеле за
опстојување и продолжување на семејната
лоза.
Тоа го правела мојата прабаба Јованка, а ние, нејзините внуци, нагалено и се
обраќавме „бабо Јонке", додека роднините
и соседите - Манојлица. Потекнуваше од
Ново Село, што се наоѓа над моето родно
село Зубовце, а се омажила за прадедо ми
Маноил. Каква среќа за нашата лоза! За нашата фамилија! Со прадедо ми Маноил стеимале два сина, близнаци - Паскал и Паиси,
кои умреле мали, а сте имале и две ќерки
- Ваксима и Ленка, мои тетки, кои ги паметам. Живееја долго, остареа. Го имавте и синот Петко, мој дедо, татко на тетка ми Васка
(Василка), стрико ми - тате Јорде и татко ми
Делче. Бабо Јонке, прости ми! Во детството
и потоа не сум можел да осознаам каква
баба си била, каква храбра жена!
Кога ја пишувам посветата и благодарноста, за неколку месеци ќе наполнам 80
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The chapel
"Holy Mother of God
and the Savior
Jesus Christ"

I

dedicate this chapel to the Mother of
God and our Savior, Jesus Christ, in remembrance and rest of the souls of my
great-grandmother Yonka (Yovanka), my
grandfather Petko, and my parents Delche
and Rafka. One learns about the kindness
that ancestors did after he matures, unfortunately, at older age. And then he wants
to settle his debts: for the goodness, for
the courage, for endurance, for the superhuman efforts our ancestors have made to
survive and continue the family parentage.
That was done by my great-grandmother
Yovanka, and we, her grandchildren, called
her "grandma Yonka" while her relatives and
neighbors called her Manojlica. Her origin
was from Novo Selo which is located above
my birthplace Zubovce, and she has married
my great-grandfather Manoil.
What a luck for our parentage! For
our family! With my great-grandfather
Manoil you had two sons, twins - Pascal
and Paisi, who died young, and you had also
two daughters - Vaksima and Lenka, my
aunts, whom I remember. They lived long,
they grew old. You also had the son Petko,
my grandfather, father of my aunt Vaska
(Vasilka), my uncle "papa Yorde" and my
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father Delche. Grandma Yonka, forgive me!
When I was a child and afterwards I could
not know what kind of grandmother you
were, what a brave woman!
When I write my dedication and
gratitude, in a few months I will turn 80
years. I am in old age, thanks to You and to
my mother Rafka. When I was a child, I have
had a cold, and I have lost consciousness
due to high temperature; you were afraid
whether I would survive the disease or not!
It is you, both of you, that have lit the candle
every day in front of the icon of St. Mary,
with her son Christ in her arms, praying for
my health, to overcome the crisis. The Lord,
grandma Manojlica, heard your prayers, and
in return you promised that I would serve
one year in the Bigorski Monastery - "St.
John the Baptist". Grandma, your son Petko
had three children - Vaska, Yorde and my
father Delche.
Grandfather Petko worked in a bakery in
Constantinople (Istanbul), a rich and very
beautiful city with a rich history, along with
his first cousin Yane, the son of a greatuncle and your husband, my grandfather
Manoil, was passed away. According to our
knowledge, you were born between 1872
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Параклисот св.
Богородица и св.
Исус Христос /
The chapel Holy
Mother of God and
the Savior Jesus
Christ

години. Доживувам длабока старост, благодарение на Тебе и на мајка ми Рафка. Како
детуле, сум имал настинка, од висока температура сум изгубил сознание, сте стравувале дали ќе ја преживеам или не, болеста!
Токму Вие, двете, секој ден сте го палеле
кандилото пред иконата на света Марија, со
својот син Христос во рацете, сте се молеле
за мое здравје, да ја пребродам кризата. Господ, бабо Манојлице, ги чул вашите молби,
а за возврат сте ме ветиле да слугувам една
година во Бигорскиот манастир - ,,Свети Јован Крстител“. Бабо, син ти Петко имал три
деца - Васка, Јорде и татко ми Делче.
Дедо Петко работел на фурна, во Цариград (Станбол), богат и многу убав град,
со богата историја, заедно со својот прв
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братучед Јане, син од прастрико, а твојот
сопруг, прадедо Маноил, бил умрен. Според
нашите сознанија, си била родена во периодот меѓу 1872 и 1874 година, а си починала,
по кажувањето на мајка ми, во мај 1951 година.
Го подигнувам спомеников во дворот
на мојата куќа во село Зубовце, како израз на голема БЛАГОДАРНОСТ за твојата
храброст и пожртвуваност. Секој што ќе го
посети ова место да научи како треба да се
опстојува во животот, како да се надминуваат тешките животни кризи и предизвици, за кои навидум нема излез. Сепак, со
разум и со борба се успева да се зачува и да
се продолжи опстојувањето на фамилијата.
Бабо, немам зборови за да ја искажам твојата
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and 1874, and you died, in May 1951, after my
mother's words.
I erect this monument in the yard of
my house in the village of Zubovce, as an
expression of great GRATITUDE for your
courage and sacrifice. Anyone who will
visit this place will learn how to survive,
overcome the difficult life crises and
challenges for which it seems to be no way
out. However, with wisdom and struggle
it is possible to preserve and continue the
family's survival. I have no words to express
your great courage, grandma.
I am constantly thinking and wondering:
what kind of heart and soul did you have?
You look like you were made of steel! When

Претците на Гојко / Ancestors of Goyko
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grandfather Petko did not come home for
a few years to see his three minor children
and wife, you dare and leave with your three
children and a daughter-in-law, with a horsedrawn car to Thessaloniki, and then with a
boat to Constantinople! At those moments,
you did not realize what an act of heroism
you were doing! You are a legend, and you
remain forever in our souls of the great
parentage - the parentage of Yakovleski as
a respected grandmother!
My grandfather, Manojlice, I went to Sofia
at the age of seven, with my uncle Yorde,
and my aunt, and I was visiting Zubovce
during summer vacations. I remember you.
You walked a little bumpy and kept moving.

Местоположбата на параклисот /
The location of the chapel
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голема храброст. Постојано и постојано размислувам и се прашувам: какво срце и душа
си имала?
Ти како да си била создадена од челик!
Кога дедо Петко неколку години не доаѓал
дома да си ги види трите малолетни деца и
сопругата, си се осмелувала и заминувала
со трите деца и со снаата, со коњска кола,
за Солун, а потоа со брод за Цариград! Во
тие мигови не си била свесна каков подвиг
правиш! Ти си легенда и вечно остануваш
во нашите души на големата лоза - Јаковлеска како почитувана баба! Јас, бабо Манојлице, на седумгодишна возраст заминав
во Софија, кај стрико ми Јорде и стрина ми
Јордеица, а во Зубовце доаѓав за време на
летниот распуст.
Те паметам. Одеше малку подгрбавена
и постојано се движеше. Прости ми, бабо,
во тие детски години не сум можел да сфатам каква личност беше, каква жена, каков
јунак, како си можела да ги издржиш сите
тешкотии и маки што ги носел животот.
Како си издржала кога си пристигнала во
Стамбол и кога си дознала дека твојот син
Петко бил умрен и погребан. Срцето ти
било скршено, сама со трите внучиња и со
невестата Петкоица во туѓина. Трагедијата да биде уште поголема, таа, потоа, ти ги
оставила внучињата и се премажила во
Волковија.
За ова што ти си го преживеала, длабоко ти се поклонувам, неизмерно сум ти
благодарен, бидејќи со твојата мудрост и
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храброст си ја спасила нашата лоза, која
широко е распространета благодарение на
тебе. Бабо, ти си легенда! Татко ми, мајка
ми, стрико ми Јорде, многу ми раскажуваа
за тебе. Но, порано не сум можел да го разберам тоа, да го сфатам, сум бил дете. Секогаш кога се потсетувам на твојот живот, на
твојата храброст, срцето ми трепери и солзи ми течат поради твоите маки што си ги
доживеала и за твојата човечност на голема
мајка. Бабо, си сакала да се удавиш во Мраморно Море, бидејќи твојата тага и болка
биле неизмерни за синот Петко.
Меѓутоа, твоето големо срце и душа,
твојот разум, не ти дозволиле да го направиш тоа. Си имала голема одговорност кон
твоите мили внучиња - Васка, Јорде и Делче,
кои останале сираци, без татко, а тагата да
биде поголема, ги оставила и мајка им. Ти си
била и за вечност остануваш легенда. Многу сум ти благодарен за сѐ што направи за
нашата лоза. Кога ти било најтешко, си била
најсилна! Си го оженила стрико ми Јорде на
18 години со Филка од село Пожаране, а татко ми Делче на 20 години со Рафка од село
Куново. Со тоа бабо си ја спасила нашата
лоза. Ти благодарам, бабо, и длабоко ти се
поклонувам! ! ! Овој споменик вечно ќе го
живее споменот за Тебе, бабо Јонке.
Со голема почит,
споменикот го подигнува
ГОЈКО ДЕЛЧЕВ-РАФКИН
ЛЕТО ГОСПОДОВО 2014
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Forgive me, grandma, when I was a child I
could not understand what kind of person
you were, what a woman, what a hero,
how you could withstand all the problems
and sufferings of life. How did you survive
when you arrived in Istanbul and when you
found out that your son Petko was dead and
buried? Your heart was broken; you were
alone with your three grandchildren and
your daughter-in-law in a foreign country.
The tragedy to be even greater, later your
daughter-in-law left your grandchildren to
you and remarried in Volkovia.__
I am deeply grateful for what you
have survived; I bow in front of you, I am
immensely grateful to you, because with
your wisdom and courage you have saved our
parentage, which is widely spread thanks to
you. Grandma, you are a legend! My father,
my mother, my aunt Yorde, they told me a lot
about you. However, I could not understand
it, because I was a child. Whenever I remind
of your life, of your courage, my heart
trembles and tears flow because of the
sufferings that you have experienced and
your humanity of a great mother. Grandma,
you wanted to drown in the Sea of Marmara,

because your sadness and pain for your son
Petko were overwhelming.
However, your great heart and soul, your
mind, did not allow you to do so. You had
a great deal of responsibility for your dear
grandchildren - Vaska, Yorde and Delche,
who became orphans without a father, and
sadness to be greater, their mother also left
them. You have been and remain a legend for
eternity. I am very grateful for everything
you did for our parentage. When you were
in the worst, you were the strongest! You
organized the marriage of my uncle Yorde
at the age of 18 with Filka from the village
of Pozharane, and the marriage of my father
Delche at the age of 20 with Rafka from the
village of Kunovo.
Thus, grandmother you save our
parentage. Thank you, Grandma, and I bow
in front of you! This monument will live the
memory of You, Grandma Yonka forever.
With great respect, the monument is
erected by Goyko Jakovleski.

Гојко во црквата во Зубовце / Goyko in the church in Zubovce
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ПОЗНАТИ СЕЛСКИ
ПРАЗНИЦИ И СЛАВИ
ВО ЗУБОВЦЕ

С

поред сеќавањата на Гојко Јаковлески, духовните традиции во
Зубовце имаат посебно место во
животот на зубовчани. Тоа е една од причините што Зубовце има зачувано многу
стари скапоцени обичаи и традиции кои
особено се изразени при прославата на
верските празници. Таквите слави и прослави немаат загубено ништо од својата
изворност и оригиналност. Затоа, таквите традиции според древен, непишан, но
строго утврден и почитуван ред, се повторуваат секоја година, со учество на целото
село, како и на иселените жители.
Такво е празнувањето на домашните
слави Петковден, Митровден, Варвара и
Свети Никола. Такво е празнувањето и на
Водици. Но, со текот на времето, многу стари обичаи, обреди и традиции се видоизменети, со внесувањето на нови содржини,
карактеристични за новото време. Меѓу
другите, таков е случајот и со празнувањето на селската слава Света Марена, на Василица, на Тодорица, на Велипеток и на
некои други верски празници. Видоизменета е старата автентична зубовска свадба, кога фолклорниот мозаик е исполнет
со многу древни обичаи и верувања.
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Една од големите празнувања за зубовчани е, секако, селската слава Света
Марена (Огнена Марија). Се празнува во
чест и слава на светата великомаченица
Марија (Огнена Марија), заштитничка на
селото. Спаѓа во неподвижните празници
и се слави на 30 јули. Во зависност од тоа
во кој ден од неделата паѓа – се празнува
со богата мрсна софра или со посна. Всушност, само доколку падне во среда или во
петок, се празнува како посна слава и се
служат разновидни посни јадења.
Празникот во чест на Огнена Марија
кај народот наречен Марена се слави по
традиција секоја година на 30 јули, а овој
ден се смета за најтопол ден во годината.
Бидејќи овој празник е поврзан со големи
горештини, затоа има некои правила на
кои населението од Зубовце многу внимава. Тогаш, во чест на празникот Огнена
Марија не се работи ниту дома ниту во
поле, затоа што се смета дека ако се работи може да избие пожар и да се уништи
годишната реколта.
Се пренесува дека во минатото за овој
ден, зубовчани со недели се подготвувале. Ги чистеле, варосувале и ги уредувале
куќите и дворовите, истото се однесувало
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FAMOUS VILLAGE
HOLIDAYS AND SAINT
DAYS IN ZUBOVCE

A

ccording to Goyko Yakovleski's
recollections, spiritual traditions in Zubovce had a special
place in the lives of inhabitants of Zubovce.
The reason is that the inhabitants of Zubovce
have preserved many precious old customs
and traditions that are particularly expressed
through celebration of religious holidays.
Such Saints days and celebrations have lost
nothing of their genuineness and uniqueness.
Therefore, such traditions according to ancient, unwritten, but strictly established and
respected order, are repeated every year, with
the participation of the whole village as well
as the emigrated inhabitants.
Such is the celebration of the domestic
Saint days of Petkovden, Mitrovden, Varvara
and St. Nicholas. Such is the celebration of
Epiphany (Vodici). But over time, many old
customs, rituals and traditions have changed,
with the introduction of new content characteristic of the new age. Among others, such
is the case with the celebration of the village
Saint day of St. Marena, Vasilica, Todorica, Velikipetok and some other religious holidays.
The old authentic wedding in Zubovce has
been altered, when folklore mosaic is filled
with many ancient customs and beliefs.
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One of the great celebrations for the inhabitants of Zubovce is, of course, St. Marena
(Fiery Mary) which is a village Saint day. It
is celebrated in honor and glory of the holy
great martyr Maria (fiery Mary), patron of the
village. It belongs to the fixed holidays and is
celebrated on July 30th. Depending on which
day of the week it falls - it is celebrated in a
fasting or feasting manner. In fact, only if it
falls on Wednesdays or Fridays, it is celebrated in a fasting manner when a variety of lean
dishes is served.
The holiday in honor of the fiery Maria
whcih the people call Marena is traditionally
celebrated every year on July 30, and this day
is considered the warmest day of the year.
Since this holiday is associated with great
heat, there are some rules that the population of Zubovce is very careful about. Then, in
honor of the fiery Mary's feast, nobody work
either at home or in the field because it is considered that any work would cause a fire, and
the annual harvest may be destroyed.
It is said that in the past the inhabitants
of Zubovce had been preparing for this day
weeks ago. They clean, paint and decorate the
houses and yards, and the same applies to the
common spaces on the streets, in order to be
more prepared to welcome guests.
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и за заедничките простории, на улиците,
сé со цел што поподготвени да ги пречекаат гостите.
Никогаш толку народ не се собирал во
црквата и околу неа како на патрониот
празник со цел дека секој сакал да присуствува на патронската литургија. Секоја
година река од народ се движел кон црквата „Света Огнена Марија“ која се наоѓа
на западниот дел на селото, издигната на
една височинка, која пркоси на времето и
со својата местоположба го привлекува
вниманието.
Во минатото овој празник се празнувал со учество на целото село и со многубројни гости од соседните села и градови.
За овој ден доаѓале и печалбарите. На денот на Света Марена се правеле по повеќе
од шест свадби со исто толку пара зурли и
тапани. Трештело целото село. Ечеле ридиштата околу него од писокот на зурлите и од ударите на тапаните.
Инаку, секоја зубовска фамилија има
домашна (куќна) слава која се пренесу-вала генерациски – од колено на колено.
Иако не постои пишано правило, обврската да ја продолжи традицијата најчесто ја преземал најстариот син. При празнувањето на домашните слави зачувани
се истите адети, обичаи. На пример, зимските празници Петковден, Митровден,
Варвара и Свети Никола, се слават идентично, по истиот ред и обичај, како што се
правело тоа некогаш.
Заедничка карактеристика на овие
четири домашни слави е тоа што се неподвижни, не го менуваат датумот, туку
само денот во неделата. Така, според календарот на Македонската православна
црква, Петковден се слави на 27 октомври, Митровден на 8 ноември, Варвара на
17 декември и Свети Никола се слави на 19
декември.
Како што вели Гојко Јаковлески, главна слава на селото е Света Марија, односно Марена, ден кога во црковниот двор се
собираат сите мештани, а доаѓаат и гости
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од други околни села, во поново време од
цела Македонија. Тогаш за дојденците се
готви вкусен грав во казан, се послужуваат разни свежи летни салати, се пие, пее и
игра до доцна навечер. Зубовските семејства си имаат и куќни слави. Петковден
(27 октомври) е куќна слава на повеќе фамилии. Овој ден со векови го слави и фамилијата на Гојко. Во еден период Јаковлеви го славеле и Свети Никола – зимен
(19 декември).
Во Зубовце се чувствува празнично на
Василица. Уште од рани зори селото се
буди и има голема раздвиженост. Селото
се буди со песна, со чукање на врата, со
честитки и желби за добра среќа, здравје
и бериќетна година. Сите прославуваат, и
тоа трае со традиција, се предава од прадедо на внук. Василичарите секоја година
почнуваат со посета на домовите и шетање по селото на 13 јануари после полноќ, спрема 14 јануари. Утрото, прво, одат
најмалите - дечињата во групи од куќа на
куќа, пеат василичарски песни и се дарувани од домаќините со колбаси, јајца,
пари и кој што подготвил дарови, но вообичаено даровите се василичарски- храна и пари. Ова утро за најмалите дечиња
кои со своите родители или со баба и дедо
одат кај соседите и блиски пријатели, во
чест на василичарската традиција, повеќе служи најмалите да се навикнат на
оваа традиција.
За Водици, пак, со песна се буди Зубовце и зубовчани. Традиција создавана
со генерации и прифатена од генерации.
Овој ден е познат во Зубовце како ден
кога се прима крстот. Кумството и водичарските обичаи во Зубовце започнуваат
со сучењето на врвката во куќата што го
има крстот - стари кумови, инаку врвката се суче на Василица. Во овој обред учествуваат сите жени и девојки од маалото
на крстот. Со сучената врвка се врзува крстот, со толку китчиња босилек колку што
има куќи во маалото. На 18 јануари Водопост, кумот што го предава и кумот што
го наследува крстот, котлето со крстот и
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Never so many people gather in and
around the church because on the patron's
holiday everyone wants to attend the patron
liturgy. Every year a river of people moves
to the church of Fiery Mary, which is located
on the west side of the village, elevated to a
height that defies time and attracts attention
with its location.

A common feature of these four home celebrations is that they are fixed, they do not
change the date, but only the day of the week.
Thus, according to the calendar of the Macedonian Orthodox Church, Petkovden is celebrated on October 27, Mitrovden on November
8, Varvara on December 17, and Saint Nicholas
is celebrated on December 19.

In the past this holiday was celebrated
with the participation of the whole village
and numerous guests from the neighboring
villages and towns. The fortune seekers were
also coming for this day. On St. Marena's day,
there were more than six weddings with as
many pairs of zurlas and drums. The whole
village was full of music sounnds. The hills
around the village echoed from the shrieks of
the zurlas and from the hits of the drums.

According to Goyko Yakovleski, the main
Saint day of the village is St. Maria, or Marena,
a day when all the locals gather in the church
yard, and guests from other nearby villages
come, as well as guests from all over Macedonia. On that occasion the hosts prepare delicious beans in a pot, serve fresh summer salads, drinks, they all sing and dance until late
at night. Zubovce families also have domestic
celebrations. Petkovden (October 27) is the
Saint day of many families. This day has been
celebrated by Goyko's family for centuries. At
one time the Yakovleski family also celebrated St. Nicholas - winter (December 19th).

Very cheerful, with many guests, with several marriage ceremonies, weddings and engagements, with zurls and drums in Zubovce,
the village Saint day of St. Marena was celebrated until the fifties of the last century.
Immediately after the liberation of the country, with the coming of the new government,
the mass celebration of village glory ceased.
It was marked quietly and indoors, but it was
never not forgotten.
More recently, attempts have been made
to restore the old glory of the joint celebration of the village Saint day of St. Marena in
Zubovce. On that day, the morning begins
with a service at St. Mary's Church. The two
panagias of the godfathers are sung and sanctified. And they are given to the people. The
two who would find the coins in the loaf of
bread are honored to be godfathers until the
next celebration of St. Marena.
Every family in Zubovce celebrates its
Saint day that has been passed down from
generation to generation. Although there is
no written rule, the obligation to continue the
tradition was often assumed by the eldest son.
While celebrating home Saint days the same
customs are preserved. For example, the winter holidays Petkovden, Mitrovden, Varvara
and St. Nicholas are celebrated identically, in
the same order and custom as they once were.
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The spirit of festivity can be felt in
Zubovce on the occasion of Vasilica. From the
early dawn the village wakes up and there is
great mobility. The village wakes up with a
song, a knock on the door, congratulations
and wishes for good luck, health and a fertile year. Everyone celebrates, and that tradition is passed from grandfather to grandson.
Those who celebrate Vaslitza first visit homes
of their neighbors and they walk throughout
the village every year on January 13th after
midnight. In the morning groups of youngest children go from house to house, singing
Vailitza songs and awaiting to be gifted by
the hosts with sausages, eggs, money and
other gifts, but usually the gifts are as it usual
for Vasilitza - food and money. This morning
when the youngest children together with
their parents or grandparents visit the homes
of their neighbors and close friends, in honor
of the Vasilica tradition, is intended for the
youngest to get used to this tradition.
On the occasion of the religious holiday of
Vodici, the village of Zubovce and its inhabitants are awoken by folk songs. A tradition
created for generations and accepted by generations. This day is known in Zubovce as the

95

СЛАВЕ КАТИН • Монографија ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ

босилекот со врвките кои претходно се сучени го носат во црквата „Света Марија“.
Таму се осветуваат сите 10 крста и со осветените крстови, најнапред, одат во куќите
што го даваат и земаат крстот, потоа во
другите куќи во кругот на нивниот крст.
Во чест на Свети Трифун, заштитникот
на лозјата и градините, на 14 февруари во
Зубовце се одбележува обредното закројување на лозјата. Во име на овој празник
и продолжувањето на традиционалните
обичаи на местото викано „Мал Камен“,
каде некогаш се наоѓале зубовските лозја,
во 2010 година беше издигнат и осветен
шестметарскиот Чесен Крст.
Секоја година на овој православен
празник, зубовчани и гостите од сите краеви на Македонија се собираат покрај Крстот. Така, во присуство на свештеник со
молитва, најпрво, се закројуваат лозниците, а потоа со скромна трпеза и надалеку
познатите зубовски колбаси, црвеното
вино и ракија, како главни белези на овој
ден, верниците се подготвуваат да го прослават Свети Трифун, со верба дека секоја
година ќе ги заштити плодните ниви кои
ќе дадат богат и квалитетен род.
Неделата пред почетокот на велигденските, велики пости во Зубовце се празнува како Поклади, според календарот на
Македонската православна црква уште и
како Прочка, а е познат и како Велики поклади или Проштени поклади.
Овој празник не е поврзан со одреден
датум туку, секогаш е седум недели пред
Велигден.
Во текот на денот во бавчите (градините) се палат огнови. Запалените китчиња
слама им се даваат и на децата, а тие, трчајќи низ бавчите на сиот глас извикуваат:
Бегај крту бегај...

коле петел или кокошка и се подготвува
зубовскиот специјалитет калејнца – ориз
во тава. Се прави и алва, а се вари и по
едно јајце за секој член од потесното семејство и уште едно за куќата.
Празникот Цветници познат уште и
како Цветоносна недела и Врбица секогаш е една недела пред Велигден и се
празнува во спомен на влегувањето на
Исус Христос во Ерусалим, кога неговите
ученици и симпатизери со цвеќе и врбови гранки, како и со својата облека му го
постилале патот. Во гостиварско Зубовце,
на овој ден младите невести, девојките и
девојчињата со кошници во рацете, одат
на прошетка во селските ливади. Берат
цвеќиња. Прават толку цветни китчиња
колку што има членови во нивната фамилија. Прават и една поголема китка за
куќата која, по враќањето дома, ја оставаат пред домашната икона.
По берењето на цвеќињата и при правењето на китчињата, младите невести,
девојките и девојчињата пеат и играат.
Според Гојко Јаковлески, за одбележување на празнувањата во Зубовце е тоа
што ритуалите започнуваат со специјално канење на гостите. Традиционално,
најблиските роднини и пријатели, од селото и надвор од него, се канат на ручек
или на вечера, со пресна погача, со црвено јаболко со боцната паричка во него и
со шише ракија.
Традицијата, при празнувањето на домашната слава, во Зубовце не само што
нема ништо загубено во својата оригиналност, туку и голем број иселени зубовчани, во новоизбраните средини на нивното
живеење, продолжуваат да ја слават како
трајно наследство од нивните предци.

На овој начин како и со запалениот оган
се бркале кртовите кои им нанесувале големи штети на градинарските култури.
Вечерта во секој зубовски дом се подготвува свечена вечера. Традиционално се
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day of receiving the cross. The Godfathership
and the customs related to Vodici in Zubovce
begin with the ribbon twisting in a house
that has the cross – the previous godfathers;
however, the ribbon is twisted on Vasilica. All
women and girls from the neighborhood of
the cross participate in this ritual. The cross
is tied with the twisted ribbon and with as
many basil sprouts as there are houses in the
neighborhood. On January 18, Vodopost, the
godfather who hands over and the godfather
who inherits the cross, take the pot with the
cross and the basil with the ribbons that were
previously twisted to the Church of St. Mary.
All 10 crosses are consecrated there and with
the consecrated crosses, they first go to the
houses that give and take the cross, then to
the other houses in the circle of their cross.
In honor of St. Trifun, the patron of the
vineyards and gardens, on February 14 this
year the ritual cutting out of the vineyards is
celebrated in Zubovce. In honor of this holiday
and the continuation of traditional customs
at the place called "Mal Kamen" (Little Stone),
where the vineyards were once located, in
2010 the six meter high Holy Cross was erected and sanctified.
Every year on this Orthodox holiday, the
inhabitants of Zubovce and guests from all
over Macedonia gather at the Cross. Thus,
in the presence of a priest who says a prayer,
the grapevines are first cut out. All of that is
followed by a modest feast when the widely
known Zubovce sausages, red wine and brandy are served, and the faithful inhabitants are
preparing to celebrate St. Trifun with the belief that every year the saint will protect the
fertile fields that will produce rich and quality
fruit.
The week before Easter, Great fast in
Zubovce is celebrated as Pokladi, according to
the Macedonian Orthodox Church calendar,
also known as the Forgiveness Day (Procka),
and is also known as the Great Pokladi or the
Forgiving Pokladi.
This holiday is not linked to a fixed date
but is always seven weeks before Easter.
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During the day, fires are lit in the gardens.
The burning bundles of straw are given to the
children, and they run through the gardens
chanting in a loud voice: "Run away, mole, run
away ...”
In this way, as with the burning fire, the
moles that caused great damage to the vegetable crops were chased.
In the evening, a special dinner is prepared
in every house in Zubovce. A rooster or a hen is
traditionally cooked and the special Zubovce
delicacy called Kaleintza - baked rice is prepared in a frying pan. A halva is also made, and
one egg is boiled for each member of the immediate family and another one for the house.
The Palm Sunday (Tzvetnici) holiday, also
known as Flower Week and Vrbica, is always
a week before Easter and is celebrated in
honor of the entrance of Jesus Christ to Jerusalem, when his disciples and sympathizers
with flowers and willow branches and their
garments paved his way. in Zubovce near Gostivar, on this day young brides, and girls with
baskets in their hands go for a walk in the village meadows. They pick flowers. They make
as many flower bunches as there are members
in their family. They also make a larger bunch
for the house that, after returning home, leave
it in front of the home icon.
After picking flowers and making bunches of flowers, young brides and girls sing and
dance.
According to Goyko Yakovleski, it is characteristic for the celebrations in Zubovce that
the rituals begin with special invitations to
the guests. Traditionally, the closest relatives
and friends from the village and beyond are
invited for lunch or dinner, with fresh loaf of
bread, red apple with a coin inserted in it, and
a bottle of brandy.
The tradition of celebrating domestic
Saint’s day in Zubovce has not lose nothing
of its original features, and many migrated
inhabitanst of Zubovce in their new places of
living continue to celebrate it as a permanent
legacy of their ancestors.
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Св. Апостол Тома / St. Apostle Toma
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Моменти од осветувањето на параклисот / Moments of revenging of the chapel
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III
ОД ЗУБОВЦЕ ДО

СОФИjА И НАЗАД
ЗАМИНУВАЊЕ ОД ЗУБОВЦЕ ВО СОФИЈА
СОФИЈА - ВТОРИОТ ДОМ НА ГОЈКО
ВРАЌАЊЕ НА ГОЈКО ВО МАКЕДОНИЈА
ЗА НА СТУДИИ ВО СКОПЈЕ

Покрај Егеј Македонци
покрај Вардар Македонци
и под Пирин Македонци
славно име, непокорно.
Народна песна

part

III
FROM zubovce TO
SOFIA AND BACK
LEAVING FROM ZUBOVCE TO SOFIA
SOFIA – GOYKO’S SECOND HOME
GOYKO'S RETURN TO MACEDONIA
TO STUDY IN SKOPJE

Along the Aegaen – Macedonians
Along the River Vardar – Macedonians
Under the Pirin Mountain – Macedonians
Glorious name, unconquerable.
Folk song

Софија / Sofia

Гојко со семејството на „тате Јорде“ / Goyko with the family of “father Jordan”
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ЗАМИНУВА Е ОД
ЗУБОВЦЕ ВО СОФИjА

Г

ојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев-Рафкин – Гоце Македонски е
горд на своите семејни корени и
кон фамилијата се однесува со голема љубов и почит. Раскажува дека дедо му Петко, (татко на татко му) заминал млад за да
работи во Цариград („Стамбол“ – Истанбул). Тој работел во фурната на неговиот
прв братучед, „тате Јане“ и починал млад
во 1920 година, на 28-годишна возраст,
оставајќи три мали деца. Татко му Делче
во тоа време имал 10 години, а неговиот
брат „тате Јорде“ имал 11 години, додека
нивната сестра, тетката Васка била на
12-годишна возраст.
Дедо ми Петко бил погребан во бугарските православни гробишта во Истанбул, каде и сега се наоѓа неговиот вечен
дом.
Како што вели Гојко, фурната на „тате
Јане“ убаво работела сѐ до погромите што
биле извршувани од страна на Турците
врз ерменското население, а, исто така,
и врз грчкото население, но и врз другите христијански народи кои во тоа време
живееле во Турција. Така, вели тој дека
„тате Јане“ бил приморан да го напушти
Истанбул и со семејството да се пресели
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во Соединетите Американски Држави, во
Чикаго, каде што и денес живеат неговите две ќерки Мара и Ефка и синот Форе,
додека другиот син, Јаков , по професија
лекар починал во 2009 година.
Едно од трите деца на дедо му Петко,
„тате Јорде“ со години живеел во Софија,
Бугарија, каде што имал сопствена фурна и слаткарница, додека неговиот татко
Делче, останал да живее во селото Зубовце, Гостиварско, но одвреме-навреме подработувал во Софија кај неговиот брат
Јорде (за Гојко „тате Јорде“).
Одисејата на Гојко започнала кога тој
бил на седумгодишна возраст. Тогаш од
Зубовце заминал да живее во Софија кај
„тате Јорде“ и стрина му, за Гојко „мама
стара Филка“ од село Пожаране.
Судбината на своите предци-печалбари ја имал и Гојко, кој на седумгодишна возраст се одделува од родителите и
заминува во Софија, во екот на Втората
светска војна. Во 1942 година, од Софија
во Зубовце дошле Јорде и Филка, братот и
снаата на Делче. Цел на нивното доаѓање
била да го посинат Гојко, да го земат со
нив, да живее во Софија и таму да го школуваат. Јорде сакал да има и син, покрај
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LEAVING FROM
ZUBOVCE TO SOFIA

G

oyko Yakovleski, alias Goyko
Delchev Rafkin - Gotse of Macedonia is proud of his family roots and
he has great love and respect for his family.
He says that his grandfather Petko, (his father's father) left when he was young to work
in Constantinople ("Stambol" - Istanbul). He
worked in the bakery of his first cousin, "papa
Jane", and died young in 1920 at the age of
28, leaving three young children behind. His
father Delche was 10 years old at that time,
and his brother "papa Yorde" was 11 years
old, while their sister, his aunt Vaska, was 12
years old.
His grandfather Petko was buried in the
Bulgarian Orthodox Cemetery in Istanbul,
where his eternal home is still located. According to Goyko, the "papa Jane’s" bakery
worked well until the pogroms carried out by
the Turks against the Armenian population,
as well as the Greek population, as well as
the other Christian peoples living in Turkey
at that time. Thus, he says, "papa Jane" was
forced to leave Istanbul and move with his
family to the United States, Chicago, where
his two daughters Mara and Efka and his son
Fore live today, while his other son, Jakov,
who was a medical doctor by profession died
in 2009.

One of the three children of his grandfather Petko, “papa Yorde”, lived for years in
Sofia, Bulgaria, where he had his own bakery and pastry shop, while his father Delche
stayed in the village of Zubovce, Gostivar
region, but from time to time he worked in
Sofia at his brother Yorde’s bakery (as Goyko
called him "papa Yorde").
Goyko's odyssey began when he was seven
years old. Then he left Zubovce to live in Sofia with "papa Yorde" and his aunt, who Goyko
called "mommy Old Filka", who was from the
village of Pozharane.
Goyko shared the same destiny as his ancestors – fortune seekers, when his parents
decided to send him to Sofia when he was
at the age of seven, during the World War
II. In 1942, Jorde and Filka, the brother and
daughter-in-law of Goyko’s father Delche,
came from Sofia to Zubovce, in order to adopt
Goyko, to take him with them to live in Sofia,
and to educate him there. Yorde’s desire was
to have a son, besides his four daughters, to
be proud of him in front of the guild and his
friends. He told his brother Delche why he
had come and asked him to fulfill his great
desire to have a son. Delche, being the younger brother had to obey and meet the demands
of his older brother Yorde.
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четирите ќерки, да се гордее со него меѓу
еснафот и пријателите. На брат му Делче
му кажал зошто е дојден и барал од него
да му ја оствари големата желба да има
син, а Делче како помал брат морал да го
слуша и да ги исполнува барањата на постариот брат Јорде.
Тогаш Македонија (Вардарскиот дел)
била дел од „кралска“ Југославија, во
вртлогот на Втората светска војна. Во гостиварските краеви дејствувале разни
разбојнички албански групи – „качаци“,
„балисти“ и разни организирани воени
единици, корпуси, под раководство на
Хитлер и на италијанскиот фашистички лидер Мусолини, така што, за македонските деца немало никаква можност
за какво било школување, или што било
друго. Тоа биле тешки времиња во Македонија.
Гојко со тага на срцето нагласи дека, во
тој период луѓето заминувале на „гурбетлак“, односно печалбарство што не било
воопшто нешто туѓо и за нивното семејство, бидејќи имале вековна традиција,
да одат во туѓина, да се проба да се бори
за подобар живот, иако секогаш со мислите биле во родниот крај, во татковината,
Македонија.
Гојко како што рече имал искуство со
двете таканаречени „комунистички држави“ – Бугарија и Југославија (едната
со комунистички систем, а втората со социјалистички), коишто наводно се бореле
за едно бескласно општество, за правда,
за рамноправност, а всушност, на дело
создавале нова класа, класа на функционери, на партиски определените. Во овие
држави се воведувал невиден терор против секој оној кој ќе се спротивставел на
едноумието и ќе имал друго мислење,
поточно, ќе го искажал своето сопствено
убедување.
Во Софија, во средно училиште, како
ученик – гимназијалец застанал во одбрана на Јосип Броз Тито и неговите реформи, неговата политика кон Македонија, бидејќи сметал дека Македонците
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можеле слободно да се идентификуваат
како Македонци, бидејќи имаат Македонска православна автокефална црква,
беа признати како посебна нација. Честопати се случувало и да влезе во одредени
полемики и расправии во училиштето, по
што еднаш влегол во расправија со високи офицери, кои „тате Јорде“ морал со сопругите да ги смести во нивниот стан на
улица „Јанко Саказов“, во близина на театарот на „Трудовиот фронт“.
После Втората светска војна имале
проблеми за живеалиштата и за стекнувањето на правото за живеење во Софија.
Во тој период постојано бил провоциран
со тврдењата дека наводно Тито се продал на капиталистите, поточно на Велика
Британија и на Соединетите Американски Држави, а во дневните весници секојднево излегувале карикатури на Тито
облечен во униформа на маршал со капа,
држејќи во едната рака секирче од чии
острици капела крв, а под цртежот бил
испишан текст во кој биле напишани сите
југословенски народи со имињата на сите
републики, додека во левата рака, која
била свртена наназад, „чичко Сем“ му давал долари, што претставувало симбол на
тогаш озлогласената и омразена Америка.
Како што вели Гојко, „тате Јорде“ постојано го советувал, го предупредувал
и му велел да се стрпи, оти во реалноста,
всушност, станувало збор за тоа дека е
опасно време, „Информбирото“, Сталин,
Советскиот Сојуз и сите таканаречени социјалистички (комунистички) земји биле
против „отпадникот“ Тито. Човек можел
за мала ситница да настрада и да изгуби
глава. Трајко Костов, по потекло од Македонија бил висок функционер, претседател на Владата, и бил обесен, бидејќи наводно бил агент на Тито.
Но, подоцна во периодот додека бил
средношколец во Софија почнал да се
сомнева во исправноста на политиката
на Тито кон Македонија, особено го загрижувало проблемот со поделеноста на
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At the whirlwind of World War II Macedonia (its Vardar part) was part of the Kingdom
of Yugoslavia. In the Gostivar area various
bandit Albanian groups - "Kachaks", "Ballists"
and various organized military units, corps,
operated under the leadership of Hitler and
the Italian fascist leader Mussolini, so that
Macedonian children had no chance of atending school and their education was seized.
Those were very hard times for Macedonia.
Goyko, with a sorrow in his heart, said
that at that time people were going to "gurbetlak" that is, fortune seeking, which was already a practice in their family, because they
had a centuries-old tradition of going abroad,
trying to fight for a better life , although they
were always with their minds in their native
land, in their homeland, Macedonia.
As Goyko said, he had experience with
the two so-called "communist states" - Bulgaria and Yugoslavia (one with a communist
system and the other with socialist system),
who allegedly fought for a classless society,
for justice, for equality and, in fact, they created a new class, a class of officials, members
of the party. In these states unprecedented
terror was introduced against anyone who
opposed the ruling state of mind and had a
different opinion, more precisely, who expresses his own opinion.
In Sofia, in the high school, as a high
school student he defended Josip Broz Tito
and his reforms, his policy towards Macedonia, because he believed that Macedonians
could freely identify themselves as Macedonians, had a Macedonian Orthodox autocephalous church, were recognized as a separate
nation. He often found himself in a situation
to argue at the school. He also argued with
the senior officers, which "papa Yorde" had to
accommodate them with their wives in their
apartment on the street "Janko Sakazov",
near the theater of “The Labor Front”.
After World War II, they had problems
with accommodation and the acquisition of
the right to live in Sofia. At that time he was
repeatedly provoked by people who claimed
that Tito had allegedly sold himself to the

capitalists, namely the United Kingdom and
the United States. Daily newspapers featured
caricatures of Tito wearing a marshall uniform with a hat holding in one hand an ax,
with drops of blood, and beneath the caricature there was a text listing the names of all
Yugoslav peoples with the names of all the
republics, while in his left hand, which was
turned back, “Uncle Sam” gave him dollars,
which was a symbol of that timee infamous
and hated America.
According to Goyko, "papa Yorde" repeatedly advised, warned, and told him to be patient, because in reality it was a dangerous
time, because the "Informbiro", Stalin, the
Soviet Union and all so-called socialist (Communist) countries were against the “outlaw”
Tito. One could have perished and lost his
head just for expressing his opinion. Trajko
Kostov, originally from Macedonia, was a
high-ranking government official, a president of the Government and he was hanged
because he was allegedly Tito's agent.
But later during his schooling years in
Sofia he began to doubt Tito's policy towards
Macedonia. He was particularly concerned
with the division of the Macedonian people
into three states. Until 1949, they supported
the Macedonians from the DAG (Democratic
Army of Greece), which members were many
Macedonians who fought against the monarcho-fascist anti-Macedonian rule. Tito then
committed an unprecedented crime by closing the border and preventing the fighters
from crossing into the free part of Macedonia
and thus rescuing from the Greek fascists.
According to Goyko, Tito and the leadership of the Federal People's Republic of Yugoslavia until 1949 supported the struggle
of the Macedonian people who fought side
by side with the Greek progressive forces for
the liberation of Greece from the claws of the
monarchist Greek regime. Later, by closing
the border to the Republic of Macedonia, Tito
committed an unprecedented betrayal and
crime against the Macedonian people from
Aegean Macedonia. In those few years alone,
over 30,000 fighters died at the border. The
rest of the Macedonians managed to leave
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македонскиот народ во три држави. Сѐ до
1949 година ги потпомагале Македонците
од ДАГ (Демократската армија на Грција),
во која учествувале многу Македонци кои
се бореле против монархо-фашистичката
антимакедонска власт. Тогаш Тито извршил невидено злосторство со затворањето на границата со што борците не можеле да преминат во слободниот дел од
Македонија и со тоа да се спасат од грчките фашисти.
Според Гојко, Тито и раководството
на Федеративна Народна Република Југославија до 1949 година ја поддржувала
борбата на македонскиот народ кој рамо
до рамо се борел со грчките прогресивни
сили за ослободување на Грција од канџите на монархистичкиот грчки режим. Подоцна, Тито со затворањето на границата кон Република Македонија извршил
нечуено предавство и злосторство кон
македонскиот народ од Егејска Македонија. Само во тие неколку години погинале повеќе од 30.000 борци на границата.
Останатите Македонци успеале да ја напуштат Грција и да пребегнат и да се раселат во други земји ширум светот, а некои
успеале спасот да го најдат во Вардарска
Македонија и со тоа да ја преживеат голготата на распарчувањето на македонскиот народ.
За тие мрачни времиња Гојко вели
дека Македонците преку ноќ биле носени
во разни насоки, без да им се даде каква
било причина и објаснување. Тито и целото југословенско раководство стравувале
тие да не го разгорат оганот на обединетата и национална револуција и на тој
начин да не ја изгубат и Вардарска Македонија. Борбата на Македонците заедно
со прогресивните борци од Грција била
загушена во крв од страна на грчите монархо-фашисти кои биле потпомогнати
од британската и американската воена
машинерија, а и со помош на невиденото
предавство на Титова Југославија. Кулминација на сето ова било склопувањето на балканскиот воен пакт со Грција и
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Турција во 1954 година, истакнува Гојко
Јаковлески.
Заминувањето на Гојко во Софија
најмногу ја погодило неговата мајка
Рафка, која со месеци плачела и цел живот страдала. Меѓутоа, одделувањето од
родителите и животот во Софија ќе бидат
пресудни за иднината на седумгодишниот Гојко, тоа ќе го определи неговиот
карактер. Работливоста, точноста, жилавоста, одговорноста и професионалниот
однос кон обврските ќе му станат секојдневна навика. Истовремено, кај него ќе се
роди огромна амбиција да открива нови
светови и постојано да се образува и напредува. Кај него никогаш нема да згасне
желбата за патување и откривање нешто
ново, ќе стане роб на авантурите што ќе
бидат составен дел од неговиот живот.
Тие ќе го следат како сенка низ сите периоди на животот.
Во 1955 година Гојко завршил средно
училиште - гимназија, со одличен успех
а потоа сакал да студира на Техничкиот факултет на Софискиот универзитет.
Конкурирал, но бил директно одбиен
со образложение дека не е бугарски државјанин. Не добил ниту шанса да го полага приемниот испит. Знаел дека тоа му
било казна за „авантурата“ што ја имал со
весникот „Нова Македонија“, но и тоа што
неговиот чичко не се согласил да прифати бугарско државјанство. Гојко бил разочаран што не му било дозволено да го полага приемниот испит, зашто бил убеден
дека ќе го положи.
По 13 години минати во бугарскиот
главен град, Гојко во 1955 година се вратил во родното Зубовце, разочаран поради тоа што не успеал да се запише на Техничкиот факултет во Софија. Неговиот
чичко како Гојко го викаше „тате“ Јорде го
советувал да се запише на Технички или
на Медицински факултет во Скопје, а потоа да ги продолжи студиите во Софија.
Но, Гојко го одбил тоа и останал цврст во
својата одлука. Засекогаш се вратил во
Македонија.
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Greece and flee to other countries around the
world, and some managed to find rescue in
Vardar Macedonia and thus survive the horror of the fragmentation of the Macedonian
people.
About these dark times Goyko says that
Macedonians were carried in different directions overnight, without providing them any
reason or explanation. Tito and the entire
Yugoslav leadership feared that they would
ignite the fire of a united and national revolution which would lead to losing Vardar Macedonia. The struggle of the Macedonians along
with the progressive Greek fighters was stifled in blood by the monarcho-fascist Greeks
who were aided by the British and American
military machinery and by the unprecedented betrayal of Tito's Yugoslavia. The culmination of all this was the conclusion of the Balkan military pact with Greece and Turkey in
1954, Goyko Yakovleski points out.
Goyko's departure to Sofia hit hardest on
his mother Rafaelka, who had been crying for
months and suffering all her life. However,
separation from parents and life in Sofia will
be crucial to the future of the seven-year-old
Goyko, which will determine his character.
Worthiness, punctuality, hardiness, responsibility and professional attitude towards
obligations will become his daily habit. At
the same time, he will have a great ambition

to discover new worlds and to continually
educate and advance. For him, the desire to
travel and discover something new will never
fade, he will become a slave to the adventures
that will be an integral part of his life. They
will follow him as a shadow through all periods of his life.
In 1955 Goyko graduated from high school
- gymnasium, with excellent grades and then
wanted to study at the Technical Faculty
within the University of Sofia. He applied, but
he was immediately rejected on the grounds
that he was not a Bulgarian citizen. He did
not even get a chance to take the admission
exam. He knew that it was a punishment for
the "adventure" he had with the “Nova Makedonija” newspaper, but also that his uncle did
not agree to accept Bulgarian citizenship.
Goyko was disappointed that he was not allowed to take the admission exam because
he was sure that he would pass it.
After 13 years in the Bulgarian capital,
Goyko returned to his native Zubovce in 1955,
disappointed that he failed to enroll the Technical Faculty in Sofia. His uncle "papa Yorde”
as Goyko called him, advised him to enroll
the Technical or Medical Faculty in Skopje
and then to continue his studies in Sofia. But,
Goyko refused and remained firmly on his decision. He returned to Macedonia forever.

Софија / Sofia
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СОФИjА - ВТОРИоТ
ДОМ НА ГОjКО

Г

лавен град на Бугарија е Софија, кој
има околу 1.290.000 жители. Други поголеми градови се Пловдив
(331.796), Варна (330.486) и Бургас (197.301).
Бугарија е членка на повеќе меѓународни
организации, меѓу кои и во НАТО, Светската трговска организација, Европската
Унија, како и три пати непостојана членка
на Советот за безбедност на ОН и еден од
основачите на ОБСЕ.

Невозможно е да се каже колкав е
точниот број на етничките Македонци
во Бугарија, особено поради фактот што
различни извори даваат спротивставени
податоци. Сепак, сите се согласуваат дека
голем број (над два милиона, вклучувајќи
и од мешани бракови) од граѓаните на Република Бугарија се потомци на доселеници од Македонија, кои како емигранти или
бегалци својот дом го нашле во Бугарија.

Македонците во Бугарија, или како пиринци или бугарски Македонци, се староседелско население кое, главно, живее во
Пиринска Македонија, во југозападниот
дел на денешната Република Бугарија. Во
определени периоди постоело и иселување од политички и економски причини,
од другите делови на македонската регија.
Иселувањето се одвивало во неколку поголеми бранови: средниот век, во ренесансата, по ослободувањето на Бугарија од турската власт, по Илинденското востание, по
Балканските војни и Првата светска војна.
Македонската емиграција од сите делови
на етничка Македонија во Бугарија e најголема македонска емиграција во светот,
со огромен интелектуален потенцијал и
големо културно наследство.

Според пописот на населението во декември 1946 година, во Народна Република Бугарија од вкупно 252.908 жители во
Пиринска Македонија 160.541 лице, односно 70 % се изјасниле како етнички Македонци. Изнесените факти ја потврдуваат
вистината за Македонците во Бугарија,
кои Бугарија вешто се обидува да ги изманипулира. За жал, и за голем демократски
срам, според пописот на населението во
Република Бугариja од 2011 година живеат
само 1.654 Македонци, од нив: 561 се населени во Благоевградската област, а 1.163 се
со маjчин македонски јазик, додека 1.091 се
државјани на Република Македонија кои
живеат во Бугарија.
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Исто така, во 1947 година биле создадени печатени медиуми, „Пирински весник“
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SOFIA - GOYKO'S
SECOND HOME

B

ulgaria's capital is Sofia, populated
by approximately 1.290,000 inhabitants. Other major cities are Plovdiv
(331,796), Varna (330,486) and Burgas (197,301).
Bulgaria is a member of several international organizations, including NATO, the World
Trade Organization, and the European Union. Bulgaria was three-time non-permanent
member of the UN Security Council and one
of the founders of the OSCE.

Macedonians in Bulgaria, either as Pirin
or Bulgarian Macedonians, are an indigenous
population living mainly in Pirin Macedonia,
in the southwestern part of present-day Republic of Bulgaria. At certain times there
were also migrations due to political and economic reasons from other parts of the Macedonian region. The emigration took place
in several major waves: the Middle Ages, in
the Renaissance, after Bulgaria's liberation
from Turkish rule, after the Ilinden Uprising,
after the Balkan Wars and World War I. Macedonian emigration from all parts of ethnic
Macedonia to Bulgaria is the largest Macedonian emigration in the world, with enormous
intellectual potential and great cultural heritage.
It is impossible to say what the exact number of ethnic Macedonians in Bulgaria is, es-

pecially given the fact that different sources
provide conflicting data. However, everyone
agrees that a large number (over two million,
including mixed marriages) of the citizens of
the Republic of Bulgaria are descendants of
immigrants from Macedonia who found their
home in Bulgaria as emigrants or refugees.
According to the December 1946 census
of the People's Republic of Bulgaria, out of
a total of 252,908 inhabitants in Pirin Macedonia, 160,541 persons, or 70%, declared
themselves to be ethnic Macedonians. The
facts presented confirm the truth about the
Macedonians in Bulgaria, which Bulgaria is
trying to manipulate with. Unfortunately,
and for great democratic shame, according
to the 2011 census in the Republic of Bulgaria
there are only 1,654 Macedonians, of whom:
561 are inhabited in the Blagoevgrad district,
and 1,163 speak native Macedonian language,
while 1,091 are citizens of the Republic of
Macedonia living in Bulgaria.
In 1947, printed media, "Pirin Journal" and
the Printing House, "Macedonian Book" were
also established. They were part of the implemented promises regarding the rights of
the Macedonians in Bulgaria, which would
strengthen the Macedonian language and
culture. The media were abolished and closed
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и Печатницата, „Македонска книга“. Тие
биле дел од остварените ветувања за правата на Македонците во Бугарија, кои би
го зајакнале македонскиот јазик и култура. Медиумите биле укинати и затворени
во 1958 година, поради политички причини и менување на власта.
Меѓутоа, во 1990 година, бил создаден
нов весник за македонското малцинство
во Бугарија, со име „Народна волја“. Весникот се уредува и печати во Горна Џумаја.
Исто така, во Благоевград е формирана Обединетата македонска организација „Илинден“ – Пирин, која е партија за
економски развој и интеграција на населението во Република Бугарија. Таа е демократска партија која ги штити правата
на малцинствата и се залага за децентрализација на земјата. Тоа е единствената
политичка партија која се бори за правата
на македонското малцинство во Бугарија.
Партијата работи, главно, во југозападниот регион на земјата, односно во Пиринска
Македонија. Таа била регистрирана како
политичка партија во 1999 година и учествувала во општинските избори. Меѓутоа, на 29 февруари 2000 година, Уставниот суд во Бугарија прогласил дека таа
е неуставна, повредувајќи го правото на
слобода на здружување и правото на слобода од дискриминација.
За жал, бугарската влада одбива да
признае постоење на македонско малцинство 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, едноставно за прогласување на својот македонски идентитет.
Причината за упорното негирање на
Македонците во Бугарија доаѓа од бугарската националистичка догма дека нема,
не може и не треба да има Македонци.
Меѓутоа, вистината е друга, не само со
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пописот, туку и со вистинското постоење на народот. Затоа ние сакавме да се
увериме, да го потврдиме тоа и да ги информираме читателите за дел од реалноста на Пиринска Македонија. Така,во
утринските часови на едно ноемвриско
утро, тргнавме кон Горна Џумаја, денешен
Благоевград. Во далечината горделиво се
издигаше Пирин, убавецот и највисоката
од сите планини во Македонија. Чиниш
со раце ќе ја допреш славната планина на
Јане Сандански за која се врзани безброј
легенди на Македонците од овој крај.
Во историјата за Пиринска Македонија
се вели дека таа e дел од етничката територија на Македонија, дел кој по Букурешкиот „мировен“ договор во 1913 година
припаднал на Бугарија. Во античко време
Пиринска Македонија, најпрвин, била дел
од Панонија и Тракија, а подоцна станала
дел од Царството Античка Македонија. Во
римскиот период Пиринска Македонија
доживува своевиден процут, за што сведочат повеќето археолошки ископини на антички градови во близината на денешните градови Благоевград, Сандански, село
Рупиште и др. Во средновековниот период
Пиринска Македонија била под власта на
царот Самуил, Византија и балканските
феудалци.
Со доаѓањето на Турците, Пиринска
Македонија бележи одредена стагнација,
но, сепак, не го напушта својот непокорлив македонски дух. За време на Руско
- турската војна во 1877-78 година, северниот дел на Пиринска Македонија ќе потпадне под руската окупациска зона, но
по Берлинскиот конгрес ќе ѝ биде вратен
на Турција. На подрачјето на Пиринска
Македонија е кренато Кресненското (Македонското) 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 со својата чета ќе царува големиот
македонски револуционер и великан Јане
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in 1958 for political reasons and due to the
change of the policy.
However, in 1990, a new newspaper was
established which was intended for the Macedonian minority in Bulgaria, entitled "People's
Will" (“Narodna volja”). The newspaper is edited and printed in Upper Jumaya.
Also in Blagoevgrad was established the
United Macedonian Organization "Ilinden"
- Pirin, which is a party for economic development and integration of the population in
the Republic of Bulgaria. It is a democratic
party that protects the rights of minorities
and advocates for the decentralization of the
country. It is the only political party that advocates the rights of the Macedonian minority in Bulgaria. The party operates mainly in
the southwestern region of the country, i.e.
in Pirin Macedonia. It was registered as a political party in 1999 and ran in the municipal
elections. However, on February 29, 2000, the
Constitutional Court of Bulgaria declared it
unconstitutional, thus violating the right to
freedom of association and the right to freedom from discrimination.
Unfortunately, the Bulgarian government refused to recognize the existence of
a Macedonian minority in Pirin Macedonia
and continues to violate basic human rights.
Members and sympathizers of OMO Ilinden
- PIRIN, a political party and human rights
organization, and OMO Ilinden, a human and
minority rights organization, are harassed,
beaten, punished, and even imprisoned, simply for declaring their Macedonian identity.
The reason for the persistent denial of
the Macedonians in Bulgaria comes from the
Bulgarian nationalist dogma that there are
no, can not and should not be Macedonians.
However, the truth is different, not only based
on the census, but also based on the real existence of the Macedonian people. That is why
we wanted to be sure, to confirm this and to inform our readers about some of the realities of
Pirin Macedonia. So, in one November morning, we headed to Gorna Dzumaya, today's
Blagoevgrad. In the distance proudly rose Pirin, the beautiest and highest of all mountains
in Macedonia. It seems that you can touch the

glorious mountain of Jane Sandanski which is
connected with countless legends of the Macedonians from this region.
According to the history of Pirin Macedonia, it was a part of Macedonia's ethnic territory, which after the 1913 Bucharest Peace
Agreement belonged to Bulgaria. In ancient
times Pirin Macedonia was first part of Pannonia and Thrace and later became part of the
Kingdom of Ancient Macedonia. During the
Roman period, Pirin Macedonia flourished, as
evidenced by most archaeological excavations
of residential towns near present-day towns of
Blagoevgrad, Sandanski, the village of Rupite
and others. In the medieval period Pirin Macedonia was under the rule of Tsar Samuel, Byzantium and the Balkan feudal lords.
With the invasion of the Turks, Pirin Macedonia goes through a certain stagnation, but
still does not abandon its stubborn Macedonian spirit. During the Russian-Turkish War
of 1877-78, northern Pirin Macedonia would
fall under the Russian occupation zone, but
would be returned to Turkey after the Berlin
Congress. In the area of Pirin Macedonia, the
Kresna (Macedonian) uprising against the Ottoman rule was raised in 1878/79 with a center
in Kresna, which had a strong Macedonian national character and the goal of creating an
independent autonomous Macedonian state.
Towards the end of the 19th century, the great
Macedonian revolutionary Jane Sandanski,
who was a close ally of Gotse Delchev and
the greatest fighter against Vrhovism, would
reign with his squad on the territory of Pirin.
He is known by the nickname "King of Pirin"
who will organize the famous kidnapping of
the Protestant missionary Miss Stone.
After the Second World War, under the
leadership of Georgi Dimitrov, the Macedonians from Pirin Macedonia were to gain
full cultural autonomy which was supposed
to grow into a territorial one through legal
framework which would lead to unification
of Pirin Macedonia with the then People's Republic of Macedonia as a home state within
the Balkan Federation.
While he was a high school student in
Sofia, Goyko began to change his opinion on

PART III  FROM ZUBOVCE TO SOFIA AND BACK

113

СЛАВЕ КАТИН • Монографија ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ

Сандански, кој бил близок соработник на
Гоце Делчев и најголем борец против врховизмот. Тој е познат под прекарот „пирински цар“ кој ќе го изврши познатото
грабнување на протестантската мисионерка Мис Стон.
По Втората светска војна во времето
на владеењето на Георги Димитров, Македонците од Пиринска Македонија ќе
добијат целосна културна автономија која
требала преку законска рамка да прерасне во територијална и Пиринска Македонија да се обедини кон тогашната НР
Македонија како кон матична држава во
рамките на Балканската федерација.
Гојко уште додека бил средношколец
во Софија, почнал да го менува мислењето за Јосип Броз Тито. Од ден на ден сѐ повеќе се сомневал во исправноста на неговата политика за Македонија. Посебно го
загрижувал проблемот со поделеноста на
македонскиот народ во три држави и сметал дека за негово обединување тогашната југословенска власт не презела ништо.
Гојко посебно го подвлекува случајот
со Граѓанската војна во Грција, во која учествувале многумина Македонци во редовите на ДАГ и се бореле против монархофашистичката антимакедонска власт. Тој
истакнува дека Тито тогаш извршил невидено злосторство со тоа што ја затворил
границата, по што македонските борци не
можеле да преминат во ослободениот дел
на Македонија и да се спасат.
Гојко вели дека затворањето на границата и историчарите го карактеризирале
како злосторство кон македонскиот народ од Егејска Македонија и цитира:
„По жестоките борби што се водеа во
Егејскиот дел на Македонија, Демократската армија на Грција беше победена од
страна на грчките монархофашисти, потпомогнати од британската и од американската воена машинерија. Само во тие
неколку години загинаа повеќе од 30.000
борци. Тогаш повеќемина Македонци ја
напуштија Грција, успеаја да пребегаат и
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да се раселат низ светот, некои побараа
спас во Вардарска Македонија. Тогаш Македонците преживеаја вистинска голгота,
преку ноќ беа носени во разни насоки, без
да им се објаснат и да им се кажат причините за раселувањето. Голема улога во тоа
одигра и невиденото предавство на Титова Југославија. Кулминација на сето тоа
беше склопувањето на Балканскиот воен
пакт со Грција и со Турција во 1954 година.
Предавството на Македонците во Грција
од страна на Тито и тогашното југословенско раководство е факт дека тие стравувале да не го разгорат огнот за обединета и
национална револуција на македонскиот
народ и на тој начин да не ја загубат Вардарска Македонија“, вели Гојко.
Сите овие настани длабоко ќе се врежат во свеста на Гојко и подоцна многу ќе
влијаат врз неговите погледи за иднината
на Македонија, зацврстувајќи го кај него
македонскиот патриотизам. Тој ќе започне темелно да го проучува македонското
минато, користејќи повеќе извори и историски документи. Неправдите кон Македонија и кон македонскиот народ кај него
ќе предизвикаат потреба политички да се
активира и да се бори за обединета Македонија, со воскреснување на идеалите на
илинденците и на Гоце Делчев. Притоа, ќе
се вклучи во активностите за формирање
политичко здружение на македонската
емиграција, кое подоцна ќе прерасне во
партија.
Тој и неговите истомисленици со децении ќе се борат да дадат придонес во
исправање на неправдите направени врз
македонскиот народ и Македонија. Резултатите од таа борба за остварување на
илинденските идеали се половични, смета тој.
Македонија во 1991 година стана самостојна и суверена држава. Останува
уште да се оствари неговата голема желба македонскиот народ од трите дела на
Македонија да се обедини во единствена
држава.

III ДЕЛ  ОД ЗУБОВЦЕ ДО СОФИJА И НАЗАД

SLAVÉ KATIN • Мonograph GOJKO ЈAKOVLESKI

Josip Broz Tito. From day to day, he began to
doubt the correctness of his policy regarding
Macedonia. He was particularly concerned
about the problem of the division of the Macedonian people into three states and considered
that the Yugoslav government at that time
had taken nothing for its unification.
Goyko particularly mentions the case of
the Greek Civil War, in which many Macedonians joined the DAG and fought against the
monarcho-fascist anti-Macedonian government. He points out that at that time Tito committed an unprecedented crime by closing the
border, after which Macedonian fighters could
not cross to the liberated part of Macedonia
and be rescued.
Goyko says that the border closure was
also characterized by the historians as a crime
against Macedonian people from Aegean Macedonia and he quotes:
“Following fierce fighting in the Aegean
part of Macedonia, the Democratic Army of
Greece was defeated by the Greek monarchic-fascists, aided by British and American
military machinery. In those few years alone,
more than 30,000 fighters were killed. Then
many Macedonians left Greece, managed to
flee and move around the world, some seeking rescue in Vardar Macedonia. The Macedonians survived a real Golgotha; they were
taken in different directions overnight, without explaining to them the reasons for their
displacement. The unprecedented betrayal of
Tito’s Yugoslavia also played a major role. The

culmination of all this was the conclusion of
the Balkan military pact with Greece and Turkey in 1954. The betrayal of the Macedonians
in Greece by Tito and the then Yugoslav leadership is a fact that they feared of ignition of
the fire for a united and national revolution of
the Macedonian people and thus losing Vardar
Macedonia. “, says Goyko.
All of these events will be deeply engraved
in Goyko's mind and will greatly influence
his views regarding the future of Macedonia,
strengthening his Macedonian patriotism.
He will begin to study the Macedonian past
thoroughly, using a number of sources and
historical documents. The injustice towards
Macedonia and the Macedonian people will
cause in him the need to politically activate
and fight for a united Macedonia by resurrecting the ideals of the Ilinden fighters and Gotse
Delchev. In addition, he will get involved in the
activities for forming a political association of
the Macedonian emigration, which will later
grow into a party.
He and his like-minded people will fight
for decades to contribute to set off the injustice done to the Macedonian people and Macedonia. The results of that struggle for the
achievement of Ilinden's ideals are partial, he
said.
In 1991, Macedonia became an independent and sovereign state. His great desire for
unification of the Macedonian people from the
three parts of Macedonia in a single state still
exists.
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Софија / Sofia
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ВРА А Е НА ГОjКО ВО
МАКЕДОНИjА ЗА ДА
СТУДИРА ВО СКОПjЕ

П

о завршувањето на средното училиште во Софија, во 1955 година,
Гојко се вратил во неговата родна
Македонија, тогаш Народна Република
Македонија во рамките на ФНРЈ – Федеративна Народна Република Југославија,
за да продолжи со својата надообразба.
Гојко се вратил во главниот град на
државата за кој се вели дека ако Македонија е најубавата земја на Балканот,
тогаш Скопје е срцевината на таа македонска убавина. И не случајно, зашто
на овие простори Скопје некогаш било
седиштето на бројни владетели, а денес
престолнина на независна, самостојна и
демократска Македонија.

Се вратил за да живее во Скопје, најголемиот, а воедно и главниот град на
Република Македонија. Тој е град на легендите, митовите, на градителствата,
цивилизациските стојности, непокорот
и на историските и културни хоризонтали и дијагонали. За Скопје, за неговата
четири илјади години долговечност се
испишани многу страници. Затоа, многумина го вбројуваат меѓу еден од најстарите градови на Балканот и на планетата
Земја.

118

Низ вековите Скопје станал крстосница од север кон југ и од исток кон запад.
Бил населуван, прекрстуван, покрстуван,
освојуван, пален и потресуван од земјотреси. Но, секогаш како феникс, тој постојано
е возобновуван, граден и дотеруван со еден
чудесен спој на вековите, секогаш повторно интересен и привлечен.
Според археолошките докази уште од
времето на неолитот, тука веќе имало населба. Како урбана средина бил основан во
периодот од 81. до 96. година пред Христа.
Го нарекле Скупи, како добро уреден и град
на реките Вардар и Лепенец. Бил подигнат
на пет и пол километри од сегашниот град.
Низ своите илјадници години бил прекрстуван како Скупи, Искуп, Скопие, Скорќе,
додека конечно го добил името Скопје.
Скопското секојдневие мошне живнало. Но, во почетокот на XX век градот одново преживеал турбулентни времиња и
невремиња, низ кои се прекршувале многу настани. Го сардисувале војски, го пустошеле душмани, но, и рака му пружиле
пријатели и поддржувачи. Населението
претрпело доста трауми кога Македонија
била вовлечена во Балканските војни, во
Првата светска војна, потоа и во Втората
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GOYKO'S RETURN TO
MACEDONIA TO STUDY
IN SKOPJE

A

fter completing high school in
Sofia in 1955, Goyko returned to
his native Macedonia, then the
Socialist Republic of Macedonia within the
FNRY - Federal People's Republic of Yugoslavia, to continue his education.

baptized, conquered, burnt and shaken by
earthquakes. But always like a Phoenix, it
has been constantly restored, rebuilt and
decorated with a marvelous blend of centuries, always interesting and attractive again
and again.

Goyko returned to the capital of the
state, about which is said that if Macedonia is the most beautiful country in the
Balkans, then Skopje is at the heart of that
Macedonian beauty. And it is not by accident, because Skopje was once the seat of
numerous rulers, and today is the capital of
independent, autonomous and democratic
Macedonia.

According to archaeological evidence,
there was already a settlement here from
the Neolithic period. It was established as
an urban area in the period from 81 to 96
BC. It was named Skupi, being a well-arranged city on the Vardar and Lepenec rivers. It was erected five and a half kilometers
away from the present city. Throughout the
thousands of years it was renamed as Skupi,
Iskup, Skopie, Skorche, until finally it was
given the name Skopje.

He returned to live in Skopje, the largest
city and also the capital of the Republic of
Macedonia. It is a city of legends, myths,
constructors, civilizations, defiance, and
historical and cultural horizontals and diagonals. Many pages have been written about
four thousand years of longevity of Skopje.
Therefore, many consider it as one of the
oldest cities in the Balkans and the planet
Earth.
Over the centuries Skopje became a
crossroad from north to south and from
east to west. It was inhabited, renamed,

The daily life of Skopje was very intensive. But at the beginning of the 20th century, the city survived turbulent times and
storms again, and experienced numerous
events. It was occupied by different armies,
destroyed by enemies, but Skopje’s friends
and supporters always offered their help.
The population suffered a lot of traumas
when Macedonia was involved the Balkan
wars, into the World War I, and then into
World War II. Finally, it experienced the
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светска војна. За конечно, светлината на
својата утрешнина да ја дочека со крајот на
антифашистичката борба и крвавата четиригодишна епопеја. Градот е ослободен од
ропствата на 13 ноември 1944 година. Од
следната 1945 година Скопје зачекорило по
едни нови врвици и започнало нова страница на својот пат, опстој и развој, на својата најнова историја.
И катастрофалниот земјотрес среде летото на 26 јули 1963 година е една од неговите црни хроники, со тешка разурнувачка
моќ која резултираше со многу жртви и
ранети. Но, и таа катастрофа ја пребродил
со многу истрајност, упорност и голема
меѓународна солидарност, како и низата
тешки премрежија низ вековите пред тоа.
Но градот веќе зачекорува во нов, поинаков, постабилен бргу развоен, модерен и
самостоен архитектонски период. Со секоја година, со секоја деценија, градот се
гради, напредува и станува метропола, со
европски „манири“ и белези. Град, кој има
што да му понуди на намерникот, дојденецот, глобтротерот, туристот и случајниот
минувач.
Скопје стана финансиски и политички
центар на Македонија. Тој е модерен град
на околу четвртина од вкупното население
на земјата, каде покрај мнозинство Македонци, во него живеат и Албанци, Турци,
Роми, Срби, Бошњаци и други малцинства.
Во третиот милениум, Скопје како главен град на суверена, слободна и самостојна Република Македонија, е метропола на
должини и широчини, на светлина и топлина, на гостољубие и ширум отворени
врати. Речиси, како да не може да седнете
на некој камен а да не е тоа дел до некогашното колосално или друго здание или градба. Археолошките слоеви во стариот дел на
градот одат дури и до седум метри длабочина. Се напластувале градби, култури, се
оставале траги, се испишувале хроники.
Ова поднебје зрачи со својата посебност, која не ве остава рамнодушен и кога
минувате крај многуте цркви и манастири,
и кога сте крај џамии и кога ќе застанете
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на кејовите на Вардар и кога од мостовите со воздишка ја набљудувате околината
или залезите на сонцето. Ќе застанете и
пред црквите „Свети Димитрија“ или „Свети Спас“, ќе погледнете кон Даут-пашиниот амам адаптиран во уметничка галерија,
понатаму во Чифте-амамот, Безистенот,
Куршумли-ан и кон некои од повеќето џамии. Ќе се рашетате низ Старата скопска
чаршија со сите нејзини автентични архитектонски бисери, па ќе ви измами времето сила, за да влезете во дуќаните за да ги
поздравите занаетчиите и да се воодушевувате од златарите, чевларите, јорганџиите, скараџиите и терзиите. Ќе ги искачите скалилата до Калето кое го надвишува
Скопје, и тука ќе видите дека е пронајдена
црква која датира од пред повеќе од десетина векови.
Посебно поглавје е слободното Скопје
од 1944 година, кое конечно го остварува
сонот, надежта и јавето за еден нов, самостоен развоен пат. Вознесни се годините
по 1991, кога сонот, идеалите, надежите и
битките на недоброени генерации, воини
и жители, се остварува - Република Македонија станува слободна, суверена, самостојна држава, впишана во мапата на
членките на Обединетите нации. Шетајќи
ги сокаците и булеварите, плоштадите и
градбите, пред вашите очи дефилираат
музеите, универзитетите, спомениците, театрите, хотелите, училиштата, современите згради, барокните решенија, модерните
архитектонски зданија, фонтаните, кафеаните...
На централниот плоштад „Македонија“
во метрополата, највисоко се издигнува
споменикот посветен на најголемиот воин
на сите времиња, Александар Македонски.
Кому, под нозете на неговиот коњ Букефал
му плискаат млазовите вода со пораки оттука до беломорските бранови. Преку Камениот мост, од другата страна на реката
Вардар, се издига и споменикот на Филип
Македонски, а на улицата „Македонија“ е
и Спомен-куќата на нобеловката и добротвор Мајка Тереза. Пред вас е и споменикот
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light of the new time with the end of the anti-fascist struggle and the bloody four-year
epic. It was liberated from slavery on November 13, 1944. From 1945 onwards, Skopje
started following new paths and started a
new page of its path, persistence and development, of its most recent history.
And the catastrophic earthquake in the
middle of the summer of July 26, 1963 is one
of his black chronicles, with heavy destruction and many casualties and injuries. But
it managed to endure that disaster, with
lot of perseverance, persistence and great
international solidarity, like the series of
difficult turbulences through the previous
centuries. But the city is already embarking on a new, different, more stable, rapidly developing, modern and self-contained
architectural period. With each year, with
each decade, the city is built, prospered
and becomes a metropolis, with European
"manners" and features. A city that has a
lot to offer the visitor, the newcomer, the
globetrotter, the tourist and the bystander.
Skopje has become the financial and political center of Macedonia. It is a modern
city with about a quarter of the country's
total population, which, in addition to the
majority of Macedonians, includes Albanians, Turks, Roma, Serbs, Bosniaks and others.
In the third millennium, Skopje as the
capital of a sovereign, free and independent
Republic of Macedonia is a real, matured,
offering its light and warmth, hospitality
and wide open doors. It is almost impossible to take a sit on a stone which is not a
part of a former colossal or other edifice or
building. Archaeological layers in the old
town go as far as seven meters of depth.
Buildings were deposed, traces were left,
chronicles were written.
This region radiates with its uniqueness, which cannot leave you indifferent
when you pass by the many churches and
monasteries, when you are near mosques
and when you stand on the quays of Vardar
River and when you gaze at the surround-

ings or the sunsets from the bridges. You
will also stop in front of the churches of "St.
Dimitrija" or "St. Spas”, you will look at the
Daut Pasha hammam adapted into an art
gallery, further on in the Chifte hammam,
Bezisten, Kurshumli Han and some of the
mosques. You will walk through the Old
Skopje Bazaar with all of its construction
pearls, and you will make additional efforts
to enter the shops to greet the craftsmen
and admire the jewelers, the shoe makers,
quilt makers, the barbecue makers and the
furriers. Then, you will go up the stairs to
the Skopje Fortress, where you will find a
church dating back more than ten centuries.
A special chapter is the liberated Skopje of 1944, which finally fulfilled its dream,
hope and reality of a new, independent development path. The years after 1991 are
exalting, when the dreams, ideals, hopes
and battles of numerous generations, warriors and residents, have come true - the
Republic of Macedonia becomes a free, sovereign, independent state, entered in the
map of the members of the United Nations.
Walking along the alleys and boulevards,
squares and buildings, you will see the museums, universities, monuments, theaters,
hotels, schools, modern buildings, baroque
designs, modern architectural buildings,
fountains, restaurants....
At the central square "Macedonia" in the
metropolis, is erected the highest monument dedicated to the greatest warrior of
all time, Alexander the Great. At the pedestal of the monument, under the feet of his
horse Bukefal, there are several fountains
which carrying messages from there to the
Aegean waves. Across the Stone Bridge,
on the other side of the Vardar River, the
monument of Philip of Macedonia is erected, and on the street "Macedonia" there is
the Memorial House of the Nobel laureate
and benefactor Mother Teresa. In front of
you is the monument of the first Macedonian President Metodija Andonov - Chento,
then the monument devoted to the young
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на првиот македонски претседател Методија Андонов-Ченто, на младите борци
гемиџии, на илинденците, асномците. Вистинска отворена читанка на отворено во
главниот град.
Кога ќе поминете или ќе застанете на
некој од неговите мостови кои небаре се
времемерач и симбол на премостени води,
пред вас ќе се отворат видиците на еден
современ европски град со повеќе од 700
илјади жители.
Во 1956 година Гојко се обидел да добие стипендија да студира на Техничкиот
факултет во Скопје, но не успеал. Сакал да
студира медицина, но и за овој факултет
не добил стипендија. Татко му Делче, кој
сакал синот да му се врати во Македонија
и да студира во Скопје, се ангажирал да му
најде стипендија. Негови пријатели го информирале дека Шумското стопанство од
Тетово има потреба од шумарски инженер
и дека се подготвени да го стипендираат
неговиот син. Гојко немал друг избор, ја
прифтил стипендијата, со која успевал да
ги подмири само давачките за сместување
и за храна во студентската менза. Во 1957
година се запишал на Шумарскиот факултет во Скопје. Бил сместен во Студентскиот дом „Стив Наумов“ во Гази Баба. Иако
студирањето на Шумарскиот факултет не
била негова желба, Гојко со големо интересирање ги следел предавањата, учел и редовно ги полагал испитите.
Испитите ги давал редовно, со средни оценки и во 1961 година, додека бил
апсолвент, за да дипломира му останале
уште два испита: Анатомија на дрвото и
Буици. И двата испитни предмета ги имал
подготвено, што значи можел да полага, со
што ќе се стекнел со титулата шумарски
инженер. Меѓутоа, во исто време, од страна на факултетското раководство му било
предложено да замине на специјализација
во Германија, во Западна Германија, за
која до пред неколку години се говорело се
најлошо, како фашистичка држава, виновна за сите злосторнички дела во Втората
светска војна и друго ...
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Во врска со изборот тој да оди во Германија бил многу изненаден и вели:
„Зошто токму јас бев предложен и избран за да одам на специјализација. Ниту
бев најдобар студент, ниту, пак, бев партиски активист. Подоцна, некои од моите
колеги и пријатели ми раскажуваа дека на
партиските состаноци се водела дискусија
дали токму јас требало (заслужувам) да
бидам испратен. Се разговарало, наводно,
дека сум добар студент кој редовно ги полага испитите, дека сум дисциплиниран,
друштвен, но не и член на КПМ - Комунистичката партија на Македонија, односно
на Комунистичката партија на Југославија
и друго. Сепак, и покрај тоа, јас бев предложен да заминам за Германија бидејќи бев
еден од ретките студенти на Шумарскиот
факултет, а и пошироко, кој колку-толку го
владее германскиот јазик. Како ученик во
гимназија во Софија, четири години изучував германски јазик, а мојата професорка беше родена Германка, се викаше Олга
Гелч. Во тоа време во Бугарија, рускиот јазик беше облигаторен, додека другите јазици како англискиот, фрнцускиот и германскиот беа изборни “.
Одењето на специјализација во Германија, Гојко го поврзува со дел од неговиот
живот во Софија. Имено, кога имал само
седум години имал средби со германски
војници во Софија. Тогаш тој ги гледал германските војници, облечени во убави униформи, убави, млади марширале по софиските улици. Тоа било времето на царска
Бугарија, на цар Борис, кој бил сојузник со
Германија на Адолф Хитлер. По некој од
војниците ќе се стрчал кон него, ќе го погледнел и одвреме-навреме ќе му дадел по некое чоколатце. Гојко бил русокос и во нивните очи изгледал како Германче. Подоцна
од 1957 до 1961 година, додека студирал на
Шумарскиот факултет во Скопје, колегите
го викале Армин Хрит, Германец, светски
првак на сто метри трчање. Можеби, токму од тие причини тој избрал да го изучува
германскиот јазик. Тогаш, како дете, не можел да ги знае мегаломанските намери на
Хитлер и на германската политика...
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fighters “gemidzii”, the Ilinden fighters, and
the fighters of ASNOM. A real open reading
book in the capital.
When you cross or stand on one of its
bridges that seem as they measure the time
and are a symbol of bridged waters, the
views of a modern European city with more
than 700,000 inhabitants will open in front
of you.
In 1956, Goyko tried to get a scholarship
to study at the Technical Faculty in Skopje,
but he failed. He wanted to study medicine,
but he did not receive a scholarship for this
faculty either. His father Delche, who wanted his son to return to Macedonia and study
in Skopje, was engaged to find a scholarship.
His friends informed him that the Tetovo
Forestry economy needed a forestry engineer and that they ready to provide his son
with a scholarship. Having no other choice,
Goyko accepted the scholarship, which enabled him to pay only for accommodation and
food in the student canteen. In 1957, he enrolled the Faculty of Forestry in Skopje. He
was accommodated in the “Stiv Naumov”
Dormitory in Gazi Baba. Although studying
at the Faculty of Forestry was not his wish,
Goyko was keen to attend lectures, study
and take exams regularly.
He passed his exams regularly, with average success, and in 1961, when he was
alumnus, he had two more exams left to
graduate: "Tree Anatomy" and "Floods". He
had prepared both exams, which means he
could pass them, and earn the title of "Engineer in Foresty". However, at the same time,
the faculty staff suggested that he should go
to a specialization in Germany, in West Germany at that time, which until a few years
ago was said to be the worst country, as a
fascist state guilty of all the crimes of World
War II etc. ...

„ Why was I nominated and selected to
go to specialization. I was neither the best
student, nor was I a party activist. Later,
some of my colleagues and friends told me
that at party meetings there was a discussion about whether I should be sent (whether I deserve). It was reported that Goyko was
a good student who regularly took the exams, that I was disciplined, sociable, but not
a member of the KPM - Communist Party of
Macedonia, that is, the Communist Party of
Yugoslavia etc. However, despite this, I was
chosen to go to Germany because I was one
of the few students at the Faculty of Forestry, and beyond, who has a certain knowledge
of the German language. As a high school
student in Sofia, I studied German for four
years, and my teacher was born German,
named Olga Gelch. At that time in Bulgaria,
Russian was compulsory, while other languages such as English, French and German
were elective “.
Goyko links his going in Germany for specialization to a part of his life in Sofia. Namely, when he was only seven years old, he had
many meetings with German troops in Sofia. Then he saw German soldiers, dressed in
fine uniforms, handsome and young marching down the Sofia streets. It was the time of
royal Bulgaria, of Tsar Boris, who was an ally
of Adolf Hitler's Germany. Some of the soldiers would run over to him, look at him and
occasionally give him a chocolate. Goyko
had a blonde hair and in their eyes he looked
like a German. Later, from 1957 to 1961, while
studying at the Faculty of Forestry in Skopje, his peers called him Armin Hrit, German,
world champion in 100 meters race. Perhaps,
for this very reason, he chose to study German language. Then, as a child, he could not
know Hitler's megalomanic intentions and
German politics ...

He was very surprised about being selected to go to Germany, and he says:
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Св. Кирил и св. Методиј / St Cyril and St. Methodij

Старо Скопјe / Old Skopje
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Шумарски фкултет вп Скопје / The Faculty of Forestry in Skopje

Скопје / Skopje

PART III  FROM ZUBOVCE TO SOFIA AND BACK

125

дел

IV
ГЕРМАНИjА, НОВАТА
ДЕСТИНАЦИjА

ПАТЕШЕСТВИЕТО ОД ЗУБОВЦЕ ДО БЕЛГРАД
СТУДЕНТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ
ВО „НЕПОЗНАТИОТ СВЕТ“ – ГЕРМАНИЈА
ВО БАВАРСКАТА ШУМА И МИНХЕН
ГЕРМАНИЈА ИЛИ МАКЕДОНИЈА – ТОА БЕШЕ ПРАШАЊЕТО
ПРЕД ГРОБОТ НА СВЕТИ МЕТОДИЈ ВО ЕЛВАНГЕН

Параходот ми пристигна
Збогум либе, подај рака
Не плачи, мило либе, не жали,
Јас, пак, ќе се вратам
Народна песна

part

IV
GERMANY, the new
destination

THE JOURNEY FROM ZUBOVCE TO BELGRADE
STUDENT AT THE FACULTY OF FORESTRY IN SKOPJE
IN THE "UNKNOWN WORLD" - GERMANY
IN THE BAVARIAN FOREST AND MUNICH
GERMANY OR MACEDONIA - THAT WAS THE QUESTION
IN FRONT OF THE TOMB OF ST. METHODIUS IN ELVANGEN

The steamboat has arrived to take me
Farewell my love, give me your hand,
Don’t cry, my love, don’t mourn
I shall come back to you again
Folk song

Во Берлин / In Berlin
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ПАТЕШЕСТВИЕТО ОД
ЗУБОВЦЕ ДО БЕЛГРАД

В

о разговорот со Гојко Јаковлески
дознавме дека заминувањето во
странство на специјализација,
односно, на размена на студенти во тоа
време се вршелo преку една интернационална организација наречена ИАСТ-е. Подоцна тој разбрал зошто не му дозволиле
да ги полага последните два испита: Анатомија на дрвото и Буици, испити кои тој
веќе ги имал подготвено за полагање.

службеник вработен во турската амбасада во Белград во врска со „работничкото
самоуправување“, а тој рекол: „Сѐ разбрав,
но не можев да сфатам што значеше тоа
„работничко самоуправување“? Тогаш, неговиот советник на кратко му објаснил и
му рекол: „Господин претседателе, тоа ви
е нешто како баши бозук, ала бала. На тоа
Еџевит одговорил: „А, сега разбрав!“

Наводно, причината била да биде мотивиран за да има повод повторно да се
врати во Tатковината, или како што Гојко
вели: „Во титовиот социјалистички рај и
така нареченото работничко самоуправување, кое за сите беше голема непознаница и никој реално не знаел како функционира“. Ова го асоцирало и потсетувало на
еден виц, шега или вистина.

Дошол денот Гојко да замине од неговото родно Зубовце во Германија, а тоа
било на 19 јули 1961 година. На железничката станица во Гостивар го испратиле домашните и неговите другари и пријатели
со песната: „Ајде Радо, дојди, испрати ме,
оти јас ќе одам многу надалеку, ееееееј, за
Германија“. Сите кои го испраќале му посакале среќен пат со ветување дека ќе го
чекаат набргу да се врати жив и здрав.

Имено, кога претседателот на Турција,
како што вели, мисли дека бил Еџевит,
бил во посета на СФР Југославија, и функционерите од тоа време го шетале да ги
разгледува фабриките како се организирани, на долго и на широко му раскажувале за „работничкото самоуправување”. Но
кога дошло време да си замине, на аеродромот го запрашал својот советник или

Од Гостивар со возот дошол во Скопје.
По пристигнувањето во Скопје, вечерта,
се качил на возот за Белград. Случајно во
истиот воз патувал и Вељо Симоновски,
претседател на организацијата која се
грижела за соработката на студентите во
странство (ИАСТ), а бил одговорен за Македонија. На 20 јули, во утринските часови, пристигнале во главниот град Белград.
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THE JOURNEY FROM
ZUBOVCHE TO BELGRADE

I

n our conversation with Goyko Yakovleski, we learned that going abroad for
a specialization, that is, for exchange of
students at that time, was done through an
international organization called IAST. He
later understood why he was not allowed
to take the final two exams: " Anatomy of
Tree " and "Floods", exams he had already
prepared.

and he said: "I understood everything,
but I couldn't understand what that "selfmanagement"meant? Then, his adviser
briefly explained to him and said: "Mr.
President, this is something like a Bashibazouk, ala bala (bla-bla?). To that Edzevit
replied, "Oh, now I understand!"

Allegedly, the reason was to motivate
him and to provide him for a reason to
return to the fatherland, or as Goyko puts
it: "In Tito's socialist paradise and the socalled workers' self-government, which was
widely unknown for everybody and no one
really knew how it worked." This reminded
him of a joke or a truth.

On July 19, 1961, Goyko was to leave his
native place Zubovce and go to Germany.
At the railway station in Gostivar he was
seen off by his family and his friends and
comrades with the song: "Come on Rado,
come, and see me off, because I will go far
way, hey, to Germany." All who saw him off
wished him a happy trip with the promise
that they would wait for him to return alive
and well soon.

Namely, when the President of Turkey,
as he says, he thinks it was Edzevit, visited
the SFR Yugoslavia, officials at that time
walked him to look at the factories and
see how they were organized. They were
telling in details about the "workers' selfmanagement". But before his departure, at
the airport the President asked his adviser
or an employee at the Turkish embassy in
Belgrade about the "self-management",

From Gostivar he came to Skopje by
train. After he arrived in Skopje that
evening, he boarded the train to Belgrade.
Veljo Simonovski, the president of the
organization that was in charge of the
student cooperation abroad (IAST), and
who was in charge of the students from
Macedonia, travelled with same train. On
July 20, in the morning, they arrived in the
capital of the SFR of Yugoslavia, Belgrade.
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Тогаш Симоновски се понудил да му помогне да се снајде околу визата, која, како
што му било речено во Скопје, ќе треба да
ја побара во Белград.
Веднаш по симнувањето од возот, тој го
однел во канцеларијата на ИАСТ за да се
информираат дали е пристигната визата
за Западна Германија. Одговорот бил негативен. Бидејќи повеќе денови Гојко добивал ист одговор, дека визата сѐ уште не
пристигнала, бил принуден да остане во
Белград повеќе денови отколку што планирал.
Гојко останал во Белград, во градот за
кој често се вели дека е крстосница на Балканскиот Полуостров и пошироко, меѓународна комуникациска метропола, чии патишта водат на сите страни во светот и од
светот, како по сувоземен, така и по воден
и по воздушен пат. Тоа се должи на неговата местоположба, комуникациските врски, природните услови, територијалниот
развиток и други карактеристики. Самата
местоположба на Белград му дава вонредно и стратегиско значење. Неговата историја најубаво се гледа во имињата што ги
носел, а тоа е историја на една значајна
гранична тврдина, место за војување и помирување, место за кое се бореле и Авари
и Словени и Австроунгарци и Турци и Бугари, Византијци, Унгарци, Германи...
Во разговор Гојко нѐ информираше
дека во текот на престојот во Белград спиел кај сопругот на баба му Вексима, ќерка
на неговиот прадедо Маноил, а сестра на
дедо му Петко. Тој бил симпатичен човек
со широко срце. Многу бил среќен што
Гојко му дошол на гости. Бил сам, бидејќи
баба му Вексима тие денови не била во
Белград. Со него поминал прекрасни часови. Тој му раскажувал за неговиот живот,
за проблемите што ги имал. Со еден збор
бил пријатен соговорник и драг роднина.
Во текот на престојот во Белград се нашол и со Петко, чија мајка се викала Горица, а немал татко. Тој му бил пријател од
Зубовце. Петко работел во угостителство,
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бил одговорен во самопослуга за брза храна, на улицата „Балканска“, која се наоѓала
во близина на Теразије и хотелот „Москва“.
Петко одвреме-навреме од самопослугата му давал храна без да плати, што за
Гојко била голема помош. Еден ден Петко
го однел дури и на плажа на Ташмајдан, а
еден дон Гојко сам отишол да се капе на
Дунав, меѓу стариот и новиот мост.
Инаку, голем број Македонци од Гостиварско, Тетовско, Битолско, Струшко, Прилепско, Кичевско и од други региони на Западна Македонија доаѓале во Белград на
печалба. Тој број уште повеќе се зголемил
меѓу двете светски војни, особено по Втората светска војна, кога во Белград немало само фурнаџии, кафеанџии, семкари,
слаткари и други занаетчии, туку дошла и
плејада познати и признати културолози,
политичари и граѓани на светот.
Меѓу двете светски војни голем број
Македонци оделе да се школуваат во Бугарија, Русија и бројни европски метрополи.
Меѓутоа, по Втората светска војна Белград
станал центар за голем број македонски
студенти кои се стекнале со високо образование (како еден од авторите на монографијата Славе Катин), за потоа да работат во својата татковина како професори,
лекари, инженери, уметници, новинари,
правници итн.
Во текот на престојот во Белград, Гојко
секој ден одел во канцеларијата на ИАСТ и
прашувал дали му стигнала визата. Дури
испратиле и телеграфско барање во Германија во врска со издавањето на визата
која ја чекал. Бил принуден да чека, со што
почнал постепено, ден по ден, да се разочарува, но, сепак, бил со добра мисла дека
наскоро ќе патува за Германија.
Додека ја чекал визата, имал доволно
време да го посети и Мино Спасевски на
Ада Циганлија, кој бил на Сојузна работна акција. Мино пријатно се изненадил
кога го видел Гојка, бидејќи мислел дека
тој веќе бил заминат за Германија. Во Белград, на 23 јули, стигнал и неговиот драг
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Then Simonovski offered to help him to get
his visa, for which, as he was told in Skopje,
he would have to apply in Belgrade.
Immediately after getting off the
train, Simonovski took him to the IAST
office to find out if the West German visa
was prepared. The answer was negative.
Because Goyko had been receiving the same
response for several days, that his visa had
not yet been ready , he was forced to stay in
Belgrade for more days than he had planned.
Goyko stayed in Belgrade, in the city
often said to be the crossroads of the Balkan
Peninsula and beyond, an international
communication metropolis which roads
lead to all parts of the world and around
the world, both by land, water and air.
It is due to its location, communication
links, natural conditions, its territory and
other characteristics. The very location
of Belgrade gives it extraordinary and
strategic importance. Its history is best seen
in the names it had during the times, and
it is a history of a very important frontier
fortress, a place of war and reconciliation, a
place for which Avars and Slavs and AustroHungarians and Turks and Bulgarians,
Byzantines, Hungarians, Germans .. . have
fought.
Goyko told us that during his stay in
Belgrade he was accommodated at his
grandmother Vexima’s husband, a daughter
of his great-grandfather Manoil, and a sister
of his grandfather Petko. He was a nice
looking man with an open heart. He was
very happy that Goyko was his guest. He
was alone because his grandmother Vexima
was out of Belgrade those days. He spent
many beautiful hours with him. He told
him about his life, the problems he had. In
a word, he was a pleasant interlocutor and a
dear relative.
During his stay in Belgrade, he also
met with Petko, whose mother's name
was Gorica. Petko had no father. He was
his friend from Zubovce. Petko worked in
a catering industry, he was in charge of a

PART VI  GERMANY, THE NEW DESTINATION

fast-food grocery store at Balkan Street,
near Terasie and the Moscow Hotel. Petko
occasionally gave him free food from the
grocery store, which was a big support for
Goyko. One day Petko even took him to the
beach at Tashmaydan, and once Goyko went
to swim alone on the Danube River between
the old and the new bridge.
At that time many Macedonians from
Gostivar, Tetovo, Bitola, Struga, Prilep,
Kichevo and other regions of Western
Macedonia were rushing to Belgrade
trying to find a job. That number increased
even further between the two world wars,
especially after the World War II, when
Belgrade was lacking bakers, restaurant
owners, seed sellers, pastry makers and
other craftsmen, but it was full of wellknown and recognized cultural workers,
politicians and citizens of the world.
Between the two world wars, many
Macedonians went to attend schools in
Bulgaria, Russia, and numerous European
capitals. After World War II, however,
Belgrade became a center for many
Macedonian students who had completed
higher education (such as the one of the
authors of this monograph Slave Katin),
who then left to work in their homeland
as professors, doctors, engineers, artists,
journalists, lawyers and so on.
During his stay, Goyko went to the IAST
office every day and asked whether his
visa was prepared. IAST office even sent
a telegram to Germany asking for the visa
he was waiting for. He was forced to wait,
which made him disappointed, but he was
still happy to travel to Germany.
While waiting for the visa, he had enough
time to visit Mino Spasevski at Ada Ciganlija,
who was engaged in a voluntary federal
labor which was organized at that time. Mino
was pleasantly surprised to see Gojko, as he
thought he had already left for Germany.
His dear friend Rade, who had been on a
trip, arrived in Belgrade on July 23. At that
time Goyko, Rade and Mino were brothers
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пријател Раде, кој пред тоа бил некаде на
пат. Инаку, со Раде и со Мино биле побратими. Тогаш Раде му предложил да одат
заедно во Нови Сад, во Војводина, бидејќи
требало таму да ја однесе ќерка си кај негов роднина.
Гојко со задоволство го прифатил предлогот и тргнале на пат. Патувањето за Нови
Сад добро му дошло на Гојко за промена,
сакал да види нови места, нови простори.
Таму Раде го поканил да го чести во еден
ресторан што се наоѓал над реката Дунав.
Гостите ги забавувал познат тамошен оркестар. За добро расположение тие нарачале македонска песна, а музичарите им
отпеале повеќе што за нив претставувало
пријатно изненадување. Ноќта преноќиле кај роднините на Раде, а другиот ден се
вратиле во Белград.
Инаку, на пат за Нови Сад Раде го информирам Гојка дека во Војводина, поконкретно во Земун, како и во селата Јабука,
Качарево, Глогањ и други места живееле
бројни македонски семејства, меѓу кои
се познатите кичевски фурнаџии кои го
одомаќиниле и бурекот и другите македонски специјалитети, како и Преспанци
кои го збогатиле овоштарството. Во селото Јабука, кое наликува на град, живееле
повеќе од шест илјади жители, од кои 80 %
биле Македонци, кои свиле семејни гнезда во рамниот Банат. Таму, „Кочо Рацин“,
„Гоце Делчев“, „Македонија“ биле најчести
имиња на културните, образовните, спортските и другите организации. Така, Домот
на културата го носел името „Гоце Делчев“,
културно-уметничкото друштво на Македонците се викало „Васил Хаџиманов“, а
основното училиште го носело името „Гоце
Делчев“. Сето тоа зборувало за врската на
Македонците во Војводина и пошироко со
дедовската земја Македонија.

А, Теразије во минатиот век било мочуриште, а денес таму се возвишуваат бројни
културни, просветни и трговски институции. На овој простор се наоѓаат и хотелот
„Балкан“, оставнината на Мавровчанецот
Јаниќ. На Теразије се наоѓа Палатата „Албанија“ која пред Втората светска војна
била највисоката и најубавата зграда во
Белград.
Откако се поздравиле Тоде го прашал
за целта на неговото доаѓање во Белград.
Гојко му одговорил дека бил на пропатување за Германија. На прашањето на Тоде
во која Германија ќе патува, Гојко му одговорил дека оди за Западна Германија.
Тогаш Тоде го погледнал в очи и му рекол
дека тој таму ќе успее. По многу години,
Гојко сфатил што учителот Тоде Милошевски сакал тогаш да му каже.
Конечно дошол денот на толку очекуваното и посакувано патување. Од Германија пристигнала информација дека визата била меѓу документите што му ги дале
во Скопје. Гојко бил огорчен поради тоа
што надлежните од факултетот биле погрешно информирани, па морал цели две
недели да лута низ Белград. Истовремено
бил многу среќен што ќе патува за Германија. Заминувајќи за оваа богата и демократска држава, ги заборавил сите маки
што ги доживеал на тоа патешествие од
Зубовце до Белград.

Исто така, на Гојко му останала во
сеќавање средбата кога на Теразије, пред
хотелот „Москва“, случајно го сретнал и
Тоде Милошески, гостиварец, наставник
по музичко воспитување, вработен во ЦОУ
„Братство и единство“ во Гостивар.

134

IV ДЕЛ  ГЕРМАНИJА, НОВАТА ДЕСТИНАЦИJА

SLAVÉ KATIN • Мonograph GOJKO ЈAKOVLESKI

by friendship. Rade then suggested that
they go with him to Novi Sad, Vojvodina,
as he was to take his daughter there to his
relative.
Goyko accepted the proposal with
pleasure and they headed to Novi Sad. The
trip to Novi Sad was good for Goyko for
change, he wanted to see new places, new
areas. There Rade invited him to treat him
in a restaurant located over the Danube
River. The guests were entertained by a
famous orchestra there. They ordered a
Macedonian song for a good mood, and
the musicians sang not one but several
Macedonian songs. Rade wanted to pay for
their beautiful music, but the musicians
didn't take any money, which was a pleasant
surprise for them. They stayed overnight
with Rade's relatives and returned to
Belgrade the next day.
On the way to Novi Sad, Rade told Gojko
that numerous Macedonian families lived
in Vojvodina, more precisely in Zemun, as
well as in the villages of Jabuka, Kacharevo,
Gloganj and other places, including the
famous Kichevo bakers who also introduced
the burek and other Macedonian specialties
in Vojvodina, as well as inhabitants from
Prespa who cultivated the orchards. In the
town of Jabuka, which resembles a city,
lived more than six thousand inhabitants,
80% of whom were Macedonians, who
raised family nests in the flat Banat.
There, "Kocho Racin", "Gotse Delchev",
"Macedonia" were the most common names
of cultural, educational, sports and other
organizations. Thus, the House of Culture
was named "Gotse Delchev", the Macedonian
cultural and artistic association was called
"Vasil Hadzimanov", and the elementary
school was named "Gotse Delchev". All of
this talked about the relationship of the
Macedonians in Vojvodina and beyond with
their grandfather’s country of Macedonia.

worked at the elementary school "Bratstvo
i edinstvo" school in Gostivar.
At Terazija, which was a swamp in the
last century, there are many cultural,
educational, and commercial institutions
today. There is also the "Balkan" hotel, the
legacy of Janic from Mavrovo region. At
the Terazija was built the Palace “Albania”,
which was the tallest and most beautiful
building in Belgrade before World War II.
After they met, Tode asked him about
the purpose of his visit to Belgrade. Goyko
replied that he was traveling to Germany.
Asked by Tode to which Germany he would
travel, Goyko replied to him that he was
going to West Germany. Then Tode looked
him in the eyes and told him that he would
succeed there. After many years, Goyko
realized what the teacher Tode Miloshevski
wanted to tell him at that occasion.
Finally came the day of the so muchawaited and desired trip. Information came
from Germany that the visa was among
the documents Goyko was given in Skopje.
Goyko was outraged that school officials
were misinformed, so he had to wander for
two whole weeks throughout Belgrade. At
the same time he was very happy to travel
to Germany. Departing to this rich and
democratic state, he forgot all the hardships
he experienced on that journey from
Zubovce to Belgrade.

Goyko also remembered the meeting
when
he
accidentally
met
Tode
Miloshevskiat Terazija, a man from
Gostivar, a teacher of music education, who
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СТУДЕНТ НА
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ

В

о 1956 година Гојко се обидел да
добие стипендија да студира на
Техничкиот факултет во Скопје,
но не успеал. Сакал да студира медицина,
но и за овој факултет не добил стипендија. Татко му Делче, кој сакал синот да
му се врати во Македонија и да студира во
Скопје, се ангажирал да му најде стипендија. Негови пријатели го информирале
дека Шумското стопанство од Тетово има
потреба од шумарски инженер и дека се
подготвени да го стипендираат неговиот
син. Немал друг избор, Гојко ја прифтил
стипендија, со која успевал да ги намири
само давачките за сместување и за храна во студентската менза. Во 1957 година
се запишал на Шумарскиот факултет во
Скопје. Бил сместен во Студентскиот дом
„Стив Наумов“ во Гази Баба. Иако студирањето на Шумарскиот факултет не била
негова желба, Гојко со големо интересирање ги следел предавањата, учел и редовно ги полагал испитите.
Инаку, Шумарскиот факултет е основан непосредно по ослободувањето,
односно по Втората светска војна, во
годините на обновата на од војната разрушената земја. Меѓу другите проблеми,
во тој период, се наметнува потребата од
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образование на кадри, воопшто, па и од
областа на шумарството. Тоа е особено
значајно заради тоа што, во тие години,
во Република Македонија, имаше само
неколкумина висококвалификувани шумарски стручњаци. Со нив не можеа да
се задоволат ниту основните потреби за
обнова, за развој и за унапредување и модернизација на шумарството како дел од
вкупното стопанство.
Во тоа време, посебно се наметнува потребата од започнување со планско стопанисување со шумите и шумските ресурси,
пошумување голи и еродирани површини и терени, спречување на натамошната деградација на шумите и шумските
земјишта итн. Оваа беше посебно актуелно со оглед на специфичните географско
– климатски услови и на неповолниот однос кон шумата во минатото. Така, не само
задоволувањето на потребите од дрво за
обнова на земјата, туку и за воведување
на планско стопанисување со шумите
и за колку е можно поитно обновување
и подобрување на крајно неповолниот
шумски фонд, се налагаше оспособување
високообразовни и стручни кадри.
Имајќи ја во предвид таквата состојба и
согледувајки ја оправданоста за реша-
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A STUDENT at the
Faculty of Forestry

I

n 1956, Goyko tried to get a scholarship to
study at the Technical Faculty in Skopje,
but he failed. He wanted to study medicine, but he did not receive a scholarship for
this faculty either. His father Delche, who
wanted his son to return to Macedonia and
study in Skopje, was engaged to find a scholarship. His friends informed him that the
Tetovo Forestry economy needed a forestry engineer and that they ready to provide
his son with a scholarship. Having no other choice, Goyko accepted the scholarship,
which enabled him to pay only for accommodation and food in the student canteen.
In 1957, he enrolled the Faculty of Forestry in
Skopje. He was accommodated in the “Stiv
Naumov” Dormitory in Gazi Baba. Although
studying at the Faculty of Forestry was not
his wish, Goyko was keen to attend lectures,
study and take exams regularly.
The Faculty of Forestry was founded
shortly after the liberation, that is, after
World War II, in the years of rebuilding the
war-torn country. Among other problems
during this period was the need for staff
education in general, including in the field
of forestry. This is especially important because in those years there were only a few
highly qualified forestry experts in the
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Republic of Macedonia. They could not meet
even the basic needs for restoration, development and modernization of forestry as
part of the total economy.
At this time, there is a special need to
start planning management of forests and
forest resources, afforestation of bare and
eroded areas and terrains, prevention of further degradation of forests and forest lands
etc. This was particularly relevant given the
specific geographical and climatic conditions and the unfavorable treatment of the
forest in the past. Thus, not only meeting
the needs of the tree for the rebuilding of the
country, but also the introduction of planned
forest management and as much urgent restoration and improvement as possible of the
extremely unfavorable forest fund, required
training of highly educated and expert staff.
Taking into consideration this situation
and considering the justification for solving
these problems from a wider social and economic point of view, the Government of the
People's Republic of Macedonia, through its
body - the Ministry of Agriculture and Forestry, makes a decision to establish an institution for training of highly qualified staff
from the field of agriculture and forestry, i.e.
establishment of the Faculty of Agriculture
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вањето на овие проблеми од поширок
општествен и стопански аспект, Владата на НР Македонија, преку својот орган
– Министерството за земјоделство и шумарство, донесува одлука за основање
институција за оспособување кадри со
висока стручна подготовка од областа
на земјоделството и шумарството, односно основање на Земјоделско – шумарски
факултет. Со основањето, во 1947 година,
Земјоделско – шумарскиот факултет се
вбројува меѓу основните членки на идниот македонски универзитет.
Во рамките на новоформираната ФНРЈ,
на ослободениот дел од Македонија се
формира македонска држава – НР Македонија, која како федерална единка
влезе во состав на ФНРЈ. Опустошена од
многувековното ропство и разурната од
четиригодишната војна, ослободената НР
Македонија имаше потреба од брза обнова. Недостигот од стручни кадри беше посебно тежок и приоритетен за решавање.
Во вонредно тешки материјални услови,
но голем напор и ентузијазам, проблемот
со кадри почна постепено да се решава.
Притоа, имаше неопходна солидарност од
другите републики од тогашна ФНРЈ, кои
според своите можности дадоа помош и
придонесоа за развој на факултетот. Така,
веќе во учебната 1951 / 52 година, Шумарскиот оддел има 9 постојни наставници
како и 8 хонорарни наставници и 5 постојани асистенти. Во 1950 година почнаа
да излегуваат првите завршени односно
дипломирани студенти од областа на шумарството. Таа година на шумарскиот оддел дипломирале 6 студенти.
Паралелно со работењето на факултетот, се прават напори и за подобрување
на неговата материјална основа. Така, во
1950 година, во рамките на факултетот е
формирана Шумскоопитната станица со
задача да формира теренски наставно
– научни објекти, какви што се: жива колекција на автохтони и алохтони шумски
видови; дендро – парк; расадници; растила; стакленик; ловиште и др. Локациите
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за овие објекти беа добиени околу денешната зграда на факултетот во Скопје
на село Трубарево во оклината на Скопје.
Покрај тоа, во 1952 година, факултетот
се здоби со посебен наставно – научен
објект – Факултетско шумско стопанство
“Караорман”, со седиште во Кичево.
Првата реформа во образовниот процес
е извршена во 1964 година со воведување
настава од прв степен по Дрвна индустрија за образование на кадри со виша
подготовка. Наставата за ваков профил
на кадри траеше само две години. На
шумарскиот оддел при Земјоделско –
шумарскиот факултет се до 1972 година
наставата продолжи да се изведува на
единствената насока Општо шумарство.
Во 1972 година, следи втора реформа на
образовниот процес. По иницијатива на
стопанството и по препорака на Собранието на СРМ, при шумарскиот оддел,
покрај насоката шумарство се отвори и
насоката Дрвна индустрија.
Со оглед на потребата од потесна специјализација и заради соодветните специфичности, со одлука на Собранието на СРМ,
во 1975 година, од дотогашниот Земјоделско – шумарски факултет се оформија два
посебни факултета: ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ и ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ. Овој период се совпаѓа и со тогашните реформски процеси во областа на образованието
и науката. Основна цел на тогашните реформи беше да се рационализира високото образование, односно негова постепена трансформација во таканаречена
институтивна настава. Тоа подразбираше
интеграција на образовната и научноистражувачката дејност, со цел рационално
користење на материјалните и кадровските потенцијали.
Покрај образовната дејност, уште од основањето, Шумарскиот факултет се ангажира во решавањето на бројни научно
– истаржувачки проблеми во стопанството. Работата во научноистражувачката
дејност се одвиваше преку истражувањата врз бројни научни проекти и теми од
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and Forestry. Since its establishment in 1947,
the Faculty of Agriculture and Forestry has
been listed among the founding members of
the future Macedonian University.
Within the newly formed FNRY, the Macedonian state - People's Republic of Macedonia was established on the liberated part of
Macedonia, which as a federal unit has joined
the FNRY. Ravaged by centuries of slavery
and destroyed by four years of war, the liberated People's Republic of Macedonia needed
a quick rebuild. The lack of expert staff was
particularly difficult and became a priority
to address.
In extremely difficult material conditions, but with great effort and enthusiasm,
the personnel problem began to be gradually resolved. In doing so, there was a necessary solidarity with the other republics
of the then Federal Republic of Yugoslavia,
which, to their advantage, provided assistance and contributed to the development
of the faculty. Thus, already in the school
year of 1951/52 , the Forestry Department
had 9 full-time teachers as well as 8 parttime teachers and 5 full-time assistants. In
1950, the first forestry graduates began to
come out. That year 6 students graduated
from the Forestry Department.
Along with the operation of the faculty,
efforts were being made to improve its material base. Thus, in 1950, the Forest Research
Station was established within the Faculty
of Forestry with the task to establish field
teaching-scientific facilities, such as: live
collection of indigenous and non-native forest species; dendro - park; nurseries; plants;
greenhouse; hunting ground etc. Locations
for these facilities were obtained around the
building of today's Faculty in Skopje in the
village of Trubarevo in the Skopje suburb.
In addition, in 1952, the faculty acquired
a special teaching-scientific facility - Faculty of Forestry Management "Karaorman",
based in Kicevo. The first reform of the educational process was made in 1964 with the
introduction of the first degree in Woodworking for higher education. Teaching for
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such a staff profile lasted only two years. At
the Department of Forestry within the Faculty of Agriculture and Forestry, until 1972,
teaching continued in the sole concentration of General Forestry.
In 1972, a second reform of the educational process followed. On the initiative of the
economy and on the recommendation of the
Assembly of SRM, at the Forestry Department, besides the Forestry concentration,
the Wood Industry was also opened. Due to
the need for closer specialization and due to
the specific specifications, by the decision of
the Assembly of SRM, in 1975, two separate
faculties were established from the Faculty of Agriculture and Forestry at that time:
Faculty of Forestry and Faculty of Agriculture. This period coincides with the then reform processes in the field of education and
science. The main purpose of the reforms at
the time was to rationalize higher education,
i.e. its gradual transformation into so-called
institutional teaching. It involved the integration of education and research activities
with the rational use of material and human
resources.
In addition to its educational activity,
since its establishment, the Faculty of Forestry has been engaged in solving numerous scientific and research problems in the
economy. Work in the field of science and research was carried out through research on
a number of scientific projects and topics in
the field of forestry and timber industry.
He passed his exams regularly, with average success, and in 1961, when he was alumnus, he had two more exams left to graduate: "Tree Anatomy" and "Floods". He had
prepared both exams, which means he could
pass them, and earn the title of "Engineer in
Foresty". However, at the same time, the faculty staff suggested that he should go to a
specialization in Germany, in West Germany
at that time, which until a few years ago was
said to be the worst country, as a fascist state
guilty of all the crimes of World War II etc. ...
He was very surprised about being selected to go to Germany, and he says:
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областа на шумарството и дрвната индустрија.
Гојко Јаковлески испитите ги давал редовно, со средни оценки и во 1961 година,
додека бил апсолвент, за да дипломирам
ми останале уште два испита: „Анатомија
на дрвото” и „Буици”. И двата испитни
предмети ги имал подготвено, што значи
можел да полага, со што ќе се стекнел со
титулата „шумарски инженер”. Меѓутоа,
во исто време од страна на факултетското
раководство ми било предложено да заминам на специјализација во Германија,
во Западна Германија, за која до пред
неколку години се говореше се најлошо,
како фашистичка држава, виновна за
сите злосторнички дела во Втората светска војна и друго ...
Во врска со изборот тој да оди во Германија билмногу изненаден и вели:
„Зошто токму јас бев предложен и избран
за да одам на специјализација. Ниту бев
најдобар студент, ниту пак бев партиски
активист. Подоцна, некои од моите колеги
и пријатели ми раскажуваа дека на партиските состаноци се водела дискусија дали
токму јас требало (залужувам) да бидам
испратен. Се разговарало, наводно, дека
Гојко е добар студент кој редовно ги полага испитите, дека сум дисциплиниран,
друштвен, но не и член на КПМ - Комунистичка партија на Македонија, односно
на Комунистичка партија на Југославија и
друго. Сепак, и покрај тоа, јас бев предло-

жен да заминам за Германија бидејќи бев
еден од ретките студенти на Шумарскиот
факултет, а и пошироко, кој колку-толку
го владее германскиот јазик. Како ученик
во гимназија во Софија, четири години
изучував германски јазик, а мојата професорка беше родена Германка, се викаше Олга Гелч. Во тоа време во Бугарија,
рускиот јазик беше облигаторен, додека
другите јазици како англискиот, фрнцускиот и германскиот беа изборни “.
Одењето на специјализација во Германија, Гојко го поврзува со дел од неговиот
живот во Софија. Имено, кога имал само
седум години имал средби со германски
војници во Софија. Тогаш тој ги гледал
германските војници, облечени во убави униформи, убави, млади марширале
по софиските улици. Тоа било времето
на царска Бугарија, на цар Борис, кој бил
сојузник со Германија на Адолф Хитлер.
По некој од војниците ќе се стрчал кон
него, ќе го погледнел и од време на време
ќе му дадел по некое чоколадце. Гојко бил
русокос и во нивните очи изгледал како
Германче.Подоцна во 1957 година до 1961
година, додека студирал на Шумарскиот
факултет во Скопје, колегите го викале
Армин Хрит, Германец, светски првак на
сто метри трчање. Можеби, токму од тие
причини тој избрал да го изучувам германскиот јазик. Тогаш, како дете, не можел да ги знае мегаломанските намери
на Хитлер и на гермнската политика...

Поле во Македонија / Field in Macedonia

140

IV ДЕЛ  ГЕРМАНИJА, НОВАТА ДЕСТИНАЦИJА

SLAVÉ KATIN • Мonograph GOJKO ЈAKOVLESKI

„Why was I nominated and selected to go
to specialization. I was neither the best student, nor was I a party activist. Later, some
of my colleagues and friends told me that
at party meetings there was a discussion
about whether I should be sent (whether I
deserve). It was reported that Goyko was a
good student who regularly took the exams,
that I was disciplined, sociable, but not a
member of the KPM - Communist Party of
Macedonia, that is, the Communist Party of
Yugoslavia etc. However, despite this, I was
chosen to go to Germany because I was one
of the few students at the Faculty of Forestry, and beyond, who has a certain knowledge
of the German language. As a high school
student in Sofia, I studied German for four
years, and my teacher was born German,
named Olga Gelch. At that time in Bulgaria,
Russian was compulsory, while other languages such as English, French and German
were elective “.

Goyko links his going in Germany for specialization to a part of his life in Sofia. Namely, when he was only seven years old, he had
many meetings with German troops in Sofia. Then he saw German soldiers, dressed in
fine uniforms, handsome and young marching down the Sofia streets. It was the time of
royal Bulgaria, of Tsar Boris, who was an ally
of Adolf Hitler's Germany. Some of the soldiers would run over to him, look at him and
occasionally give him a chocolate. Goyko
had a blonde hair and in their eyes he looked
like a German. Later, from 1957 to 1961, while
studying at the Faculty of Forestry in Skopje, his peers called him Armin Hrit, German,
world champion in 100 meters race. Perhaps,
for this very reason, he chose to study German language. Then, as a child, he could not
know Hitler's megalomanic intentions and
German politics ...

Поглед на старо Скопје / A view of Old Skopje
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ВО НЕПОЗНАТИОТ СВЕТ“
“
ГЕРМАНИjА

П

атувањето од Белград до Западна Германија му останало на Гојко
Јаковлески како во магла. 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 специјализацијата, што потоа... Многу
дилеми и прашања без одговор.
Германија, европскиот и светскиот џин
и водечката сила во Европската Унија, е
примамлива дестинација во која се доаѓа,
се гледа, се шета или се работи и се заминува, а патеписецот останува со извонредни впечатоци за минатите времиња и времињата што доаѓаат.
Германија, или како службено се вели
Сојузна Република Германија, втората татковина на Гојко Јаковлески е сојузна парламентарна република во Европа. Државата
се состои од 16 покраини, додека главен и
најголем град е Берлин. Во Берлин човек во
поголема мера се соочува и со германската
историја - со објекти и споменици на Прусија и на Германското Царство, со архитектура на Вајмаровата Република, со докази
за Третиот рајх со места од кои се вршени
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прогони на Евреите, со докази за едно поинакво време и настани. Ова соочување со
минатото, исто така, може да предизвика
политичарите на новата генерација да бидат предводници на сосема друг курс во модерните текови и предизвици.
Според пишаните информации, Германија покрива површина од 357.021 км² и,
главно, има умерена сезонска клима. Со речиси 90 милиони жители, таа е најнаселена
земја членка и најголема економија во Европската Унија. Таа е една од најголемите
политички сили на европскиот континент
и технолошки лидер во многу полиња.
Регионот именуван Германија, населен
од страна на Германите, бил документиран
пред 100. година од нашата ера. Во текот на
Големата преселба, германските племиња
се прошириле на југ и основале наследнички кралства низ поголемиот дел на Европа.
Почнувајќи од X век, германските територии го формирале централниот дел на
Светото Римско Царство. Во текот на XVI
век, северните германски области станале
центар на протестантската реформација,
додека јужните и западните области останале доминантно римокатолички, со две
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IN THE "UNKNOWN WORLD"
GERMANY

G

oyko Yakovleski couldn’t clearly
remind of his trip from Belgrade
to West Germany. While traveling by train he had plenty of time to think,
to plan, to rejoice, and at the same time to
grieve. He kept asking himself questions:
how would he deal with the "unknown world"
- Germany, how much would specialization
bring to him, what would he do after it ...
Many dilemmas and unanswered questions.
Germany, the European and world giant
and the leading country in the European Union, is an enticing destination to come, see,
walk through or work and leave, and the visitor remains with remarkable impressions
about the past times and times to come.
Germany, or as it is officially called the
Federal Republic of Germany, Goyko Yakovleski's second homeland, is the federal
parliamentary republic in Europe. Germany
consists of 16 constituent states, while Berlin is the capital and largest city. In Berlin,
one is largely faced with the German history - with buildings and monuments of Prussia and the German Empire, with Weimar
Republic architecture, with evidence of the
Third Reich with places of persecution of
Jews, with evidence of different times and

PART VI  GERMANY, THE NEW DESTINATION

events. This confrontation with the past
may also challenge new-generation politicians to take a completely different course
in modern trends and challenges.
According to written information, Germany covers an area of 357,021 km² and
mainly has a moderate seasonal climate.
With almost 90 million inhabitants, it is the
most populated member state and the largest economy in the European Union. It is one
of the largest political forces on the European continent and a technological leader in
many fields.
The region named Germany, inhabited by
Germans, was documented before 100 years
AD. During the Great migration, Germanic tribes expanded to the south and established successive kingdoms throughout the
larger part of Europe.
Beginning in the 10th century, the German territories formed the central part of
the Holy Roman Empire. During the 16th
century, the northern German areas became
the center of Protestant Reformation, while
the southern and western areas remained
predominantly Roman Catholic, with two
opposing fractions in the Thirty Years' War,
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спротивни фракции во Триесетгодишната
војна, обележувајќи ја католичко-протестантската поделба, која оттогаш го карактеризирала германското општество.
Во историскиот развој на Германија се
вели дека како и многу простори во Европа, така и Германија била окупирана за
време на Наполеонските војни. Тогаш се
случил подемот на пангерманизмот внатре
во Германскиот Сојуз, поради што дошло
до обединување на повеќето германски
држави во Германското Царство во 1871 година, кое било предводено од Прусија. По
Германската револуција од 1918-1919 година, а потоа и военото предавање во Првата
светска војна, Царството било заменето од
Вајмарската Република во 1918 и поделено
со Версајскиот мировен договор. Во текот
на Големата криза, Третиот рајх бил прогласен во 1933 година. Подоцнежниот период бил обележан од фашизмот и Втората светска војна. По 1945 година, Германија
била поделена од страна на сојузниците во
четири окупациски зони, кои се развиле
во две држави, Источна и Западна Германија. Во 1990 година, Германија повторно
се обединила и била еден од основачите на
Европската заедница во 1957 година, а во
1993 година станала членка на Европската
Унија. Таа е дел од Шенгенската зона и од
1999 година е членка на еврозоната. Германија е членка на Обединетите нации, НАТО,
Г8, Г20, ОЕЦД и Советот на Европа.
И не само тоа, татковината на Гојко Јаковлески, Германија е четврта најголема
економија во светот по номинален БДП и
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петта најголема по паритетот на куповна
моќ. Воедно, таа е втор најголем извозник
и трет најголем увозник на материјални добра. Има развиено многу висок стандард на
живот и сеопфатен систем на социјална заштита. Германија е дом на многу влијателни научници и пронаоѓачи и позната е по
нејзината културна и политичка историја.
Врз основа на законот Берлин/Бон, донесен на 10 мај 1994 година, Берлин повторно станал главен град на обединета Германија, додека Бон го добил уникатниот
статус на Bundesstadt (сојузен град), задржувајќи некои сојузни министерства. Преместувањето на владата било завршено во
1999 година.
Од нејзините корени, културата во Германија била обликувана од главните интелектуални и популарни струи во Европа,
како религиозни, така и секуларни. Германија била нарекувана - земјата на поети и
мислители, при што сојузните покраини
се задолжени за културните институции.
Во Германија постојат 24- субвенционирани театри, стотици симфониски оркестри,
илјадници музеи и повеќе од 25.000 библиотеки низ цела држава. Овие културни
можности се користени од многумина: годишно има повеќе од 91 милион посети во
германските музеи; 20 милиони лица секоја
година одат во театар и опера; 3,6 милиони
лица секој година ги слушаат симфониските оркестри. Под заштита на УНЕСКО има
впишано 33 објекти како светско природно
и културно наследство.
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marking the Catholic-Protestant division
that has since characterized German society.

(federal city), retaining some federal ministries. The relocation of the government was
completed in 1999.

According to the historical development
of Germany, Germany was occupied during
the Napoleonic Wars as many parts of Europe. Then came the rise of Pangermanism
within the German Alliance, which led to
the unification of most German states in
the German Empire in 1871, which was led
by Prussia. After the German Revolution
of 1918-1919, and then the military defeat in
World War I, the Kingdom was replaced by
the Weimar Republic in 1918 and divided by
the Treaty of Versailles. During the Great
Depression, the Third Reich was proclaimed
in 1933. The later period was marked by fascism and World War II. After 1945, Germany
was divided by the Allies into four occupation zones, which led to the formation of two
states, East and West Germany. In 1990, Germany was reunited.

Christianity is the largest religion in
Germany, with about 51.5 million followers
(62.8%) in 2008, of whom 30% are Catholics
and 29.9% are Protestants, who belong to the
Evangelical Church in Germany (EKD); while
the rest belong to smaller denominations.
Protestantism is more widespread in the
north and south, while the Roman Catholic
Church has more members in the south and
west; 1.6% of the total population in Germany declare themselves to be Orthodox Christians.

Germany was one of the founders of the
European Community in 1957, which became
the European Union in 1993. It is part of the
Schengen area and since 1999 a member of
the eurozone. Germany is a member of the
United Nations, NATO, G8, G20, OECD and
the Council of Europe.
And not only that, Goyko Yakovleski's
new homeland is the fourth largest economy in the world by nominal GDP and the
fifth largest by purchasing power parity. At
the same time, it is the second largest exporter and third largest importer of goods. It
has developed a very high standard of living
and a comprehensive social protection system. Germany is home to many influential
scientists and inventors and is known for its
cultural and political history.
Under the Berlin / Bonn law, adopted
on May 10, 1994, Berlin again became the
capital of a united Germany, while Bonn received the unique status of the Bundesstadt
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Since its beginnings, culture in Germany
has been shaped by the main intellectual
and popular streams in Europe, both religious and secular. Germany has been called
the land of poets and philosophers, wherein
the constituent states are in charge of cultural institutions. There are 24 subsidized
theaters in Germany, hundreds of symphony
orchestras, thousands of museums and over
25,000 libraries across the country. These
cultural temples are large used: there are
over 91 million visitors to the German museums annually; 20 million people who attend
theater and opera every year; 3.6 million
people listen to symphony orchestras every
year. UNESCO has listed 33 sites as a World
Natural and Cultural Heritage.
Goyko Yakovleski's first destination in
Germany was the city of Munich, where he
arrived on the morning of August 5, 1961.
He arrived in a city adorned with numerous
cultural and historical monuments, high
schools and vocational schools, cultural and
artistic societies and associations, museums, art galleries, theaters, archives, libraries, radio and television centers. Munich is
one of the largest publishing centers in Germany.

145

СЛАВЕ КАТИН • Монографија ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ

ВО БАВАРСКАТА
ШУМА И МИНХЕН

З

а Гојко првата дестинација во
Германија од Белград за Западна Германија бил градот Минхен. Тој лежи на висорамнините во Горна
Баварија, околу 50 километри северно од
северната граница на Алпите, на надморска височина од околу 500 метри. Минхен
е познат по големиот отворен плоштад
именуван според столбот, кој е во центарот на плоштадот во чија близина се
наоѓаат Стариот и Новиот градски дом
(ратхаус). Минхен е главен град на германската покраина Баварија. Градот лежи на
реката Изар, северно од Баварските Алпи.
Тој е третиот најголем град во Германија
по Берлин и Хамбург.
Веднаш по пристигнувањето во Минхен на 5. август 1961 година, Гојко Јаковлески се префрлил во возот за Кам, во
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 извесна сума пари.
Значи, прво, ја завршил специјализацијата, односно со задачата за која бил

146

испратен во Германија, а за што се стекнал со потврда, сертификат, за потоа сите
документи да ги испрати до Шумарскиот
факултет во Скопје.
Инаку, покраината Баварија каде
Гојко ја започнал својата специјализација
е една од двете најјужни сојузни покраини во Германија, а нејзин главен град е
Минхен. Таа има меѓународни граници со
Австрија и Чешка. Нејзини соседни германски покраини се Баден-Виртемберг,
Хесен, Тирингија и Саксонија. Низ Баварија течат двете поголеми реки Дунав и
Мајна. Баварските Алпи ја дефинираат
границата со Австрија, а на нив се наоѓа
и највисокиот врв во Германија - Цугшпице. Поголеми градови во Баварија се Минхен, Нирнберг, Аугсбург, Регенсбург, Вурцбург, Инголштат, Фирт и Ерлнген.
Во Кам, во Баварската Шума, каде што
бил на специјализација, му било доста
интересно, се дружел и често излегувал
со колеги Германци, оделе во блиските
места на игранки. Контактите и комуникацијата му овозможиле да го усоврши
германскиот јазик. Во рамките на „Шумското стопанство“ биле сместени во таканаречен „колпихгхаус“, еден вид сту-

IV ДЕЛ  ГЕРМАНИJА, НОВАТА ДЕСТИНАЦИJА

SLAVÉ KATIN • Мonograph GOJKO ЈAKOVLESKI

IN THE BAVARIAN
FOREST AND MUNICH

G

oyko Yakovleski’s first destination in Germany from Belgrade
to West Germany was the city
of Munich. It lies on the plateaus in Upper
Bavaria, about 50 km north of the northern
border of the Alps, at an altitude of about
500 m. Munich is known for the large open
square named after the pillar, which is in
the center of the square near the Old and
New Town House (Rathaus). Munich is the
capital of the German federal state of Bavaria. The town lies on the Isar River, north
of the Bavarian Alps. It is the third largest
city in Germany after Berlin and Hamburg.
Upon arriving in Munich on August 5,
1961, Goyko Yakovleski switched to the
Kam train, in the Bavarian Forest, where
he had to specialize within a maximum of
three months. In that part of Germany the
wood industry is extremely well organized
and highly developed. Here he performed
his practical work, for which he received
free accommodation, food and a certain
amount of money.
So, he first completed his specialization,
that is, the task for which he was sent to
Germany, for which he obtained a certificate, after which he sent all the documents
to the Faculty of Forestry in Skopje.
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Bavaria, where Goyko started his specialization is one of the two most southern
federal states in Germany, and its capital is
Munich. It has international borders with
Austria and the Czech Republic. Its neighboring German states are Baden-Württemberg, Hesse, Thuringia and Saxony. The two
major rivers, Danube and Main Rivers, flow
through Bavaria. The Bavarian Alps with
their highest peak in Germany - Zugspice
define the border with Austria. The major
cities in Bavaria are Munich, Nuremberg,
Augsburg, Regensburg, Würzburg, Ingolstadt, Heurst and Erlengen.
In Kam, Bavarian forest, where he specialized, he socialized and went out frequently with his fellow Germans, they went
to nearby dancing clubs. He spent interesting time, and he improved his knowledge of
the German language through his acquaintances. Within the "Forest Economy" they
were housed in the so-called "colpighaus", a
kind of dormitory where they slept in large
rooms with several students who were also
trainees.
After completing his specialization,
Goyko went to Munich where he applied to
the Forestry Institute. There he was inter-
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дентски дом каде што спиеле во големи
простории со по неколку студенти кои,
исто така, биле практиканти.
По завршувањето на специјализацијата, Гојко отишол во Минхен каде се пријавил на Шумарскиот институт. Таму се заинтересирал за можностите дали за него
има соодветно работно место, бидејќи сакал да остане уште некое одредено време,
додека му биле валидни документите за
престој. Со големо задоволство го прифатиле и му овозможиле да работи научна,
стручна работа. Почнал со работа која за
него била многу интересна. Пресметувал
како се развивале исечоците од дрвјата,
трупците, според годишните прстени, односно како растело дрвото и врз основа
на тоа, од повеќе трупци го пресметувал
прирастот на еден цел реон на една шума.
Работата многу го исполнувала, за што
добивал 2,5 германски марки за сработен
еден час. По некое време, се заинтересирал за тоа дали би можел да преполага
некои испити или да повтори некоја година за да се стекне со соодветната диплома
како „шумарски инженер“ токму тука во
Минхен. Му било објаснето дека и да го
заврши тука факултетот, дипломата нема
да може да му користи, бидејќи шумата
во Германија е државна сопственост и можат да работат само германски државјани. Затоа се откажал од таа идеја.
Тој нашироко говори за убавините
на Минхен и за тоа како Германците се
мошне практични и добро организирани.
Вели дека специјализацијата во Германија му отворила нови видици, нов поглед
на светот. За Минхен Гојко, меѓу другото,
ќе рече:
„Шетајќи по минхенските улици и булевари, одев како зашеметен, се чувстував како да се наоѓам на друга планета. Си
размислував, каква разлика има од она
што го гледав во Софија. Сѐ до тогаш си
мислев дека Софија е најубавиот град на
светот, со убавите паркови, со цвеќињата,
чистите улици, а најмногу ми се допаѓаа
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улиците со жолтите камења, околу паметникот на царот „Ослободител“, што се
наоѓаше кај Народното собрание, потоа
Руската црква, Дворецот, па мавзолеот на
Георги Димитров и Катедралата „Александар Невски“ и друго ...“
Кога го напуштил Институтот во Минхен, почнал да размислува што да прави. Дали да се врати во Југославија или
да остане во емиграција. Шетајќи низ
улиците и булеварите во Минхен, по Леополдштрасе, Банхофштрасе, Штахус,
Шилерштрасе, Хауптбанхоф, одел како
омајан. Се шетал и истовремено размислувал што да правам? Да се врати во родниот крај каде што ќе има една средна
егзистенција, ќе биде шумарски инженер,
или, да остане во туѓина и да започне сѐ
од почеток. Печалбарството, гурбетлукот,
не им бил туѓ на неговите предци. Имале
долга традиција, дедо му Петко, прадедо
му Маноил, прастрико му Илко, сите во
Истанбул, Јане во Чикаго, САД, Јорде во
Софија, Бугарија. А, и тој од седумгодишна возраст отишол во Софија, каде што
останал тринаесет години.
Во кус период во Минхен се рашетал
низ градот и ја видел црквата „Свети Петар“ која е најстарата црква во центарот
на градот, а се наоѓа во близина на Мариен плац. Изградена е во романски архитектонски стил и во неа биле сместени
монасите уште пред официјалното основање на градот во 1158 година. Во близина
на „Свети Петар“ е и Црквата на „Светиот Дух“ изградена во готски стил, која во
1724 година била претворена во барокен
стил и истата гледа кон најпознатиот пазар во Минхен.
Црквата „Света Богородица“ е најпознатата градба во центарот на метрополата Минхен и служи како катедрала на
Минхенско-франзиншката архиепископија. Во близина на оваа црква се наоѓа
и црквата „Свети Михаел“ која е и најголемата ренесансна црква северно од Алпите, додека, пак, „Театинеркирхе“ е базилика од доцниот италијански барок и
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ested in the possibilities of finding a suitable job for him because he wanted to stay for
some time while his residence documents
were valid. They accepted him with great
pleasure and gave him scientific, professional work. He started a job that was very interesting to him. Based on the tree specimen,
logs, he calculated how the tree evolved or
grew, according to the annual rings, and
based on that log, he calculated the growth
of one whole region of a forest.
The job for which he received 2.5 DEM
per hour was very satisfying to him. After
a while, he was interested if he could retake
some exams or repeat a year in order to obtain the appropriate degree as a "forestry
engineer" right here in Munich. He was told
that even if he graduated from the faculty, he would not be able to use his diploma
because the forest in Germany was stateowned and only German citizens could work.
So he gave up that idea.
He talks in details about Munich's beauties and how the Germans are very practical
and well organized. He says that specialization in Germany has given him new insights,
a new view of the world. About Munich
Goyko, among other things will say:
"When I was walking down the Munich
streets and boulevards, I was stunned, feeling like I was on another planet. I was thinking, what a difference between what I saw
in Sofia compared to Munich. Until then, I
thought that Sofia was the most beautiful
city in the world, with beautiful parks, flowers, clean streets, and most of all I liked the
streets with the yellow stones around the
monument of the Emperor Liberator placed
nearby the National Assembly, the Russian
church, palace, mausoleum of Georgi Dimitrov and cathedral "Alexander Nevsky" and
more ...
When he left the Munich Institute, he began to think about what to do. Whether to
return to Yugoslavia or to stay in emigration.
Walking along the streets and boulevards of
Munich, like Leopoldstrasse, Bannofstrasse,
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Stachus, Schillerstrasse, Hauptbahnhof, he
felt like being stunned. He walked around
thinking about what to do? To return to his
native land, where he will have an average
income, be a forest engineer, or stay in a
foreign land and start all over again. The
fortune seeking was no strange to his ancestors. They had a long tradition, grandfather Petko, his great-grandfather Manoil,
his great-uncle Ilko… went and made for life
in Istanbul; Yane in Chicago, USA, Yorde in
Sofia, Bulgaria. And he also went to Sofia at
the age of seven, where he stayed for thirteen years.
In a short period of time in Munich he
walked through the city and visited St. Peter's Church, the oldest church in the city
center, near the Marien Platz. It was built
in Roman architectural style and housed
the monks before the official founding of
the city in 1158. Nearby is the "Church of the
Holy Spirit" built in Gothic style, which in
1724 was built into a Baroque style and it is
turned toward the most famous market in
Munich.
The Church of the Holy Mother of God is
the most famous building in the center of
Munich and serves as the cathedral church
of the Munich-Franciscan Archbishopric.
Close to this church is St. Michael's Church,
which is the largest Renaissance church
north of the Alps, while the Teatinerkirche
is a basilica from the late Italian Baroque
and has had a huge impact on southern German Baroque architecture.
At that time in Munich Goyko met many
people who came from former Yugoslavia,
Serbs, Croats, Bosniaks, Montenegrins and
Macedonians, whose number was small.
Germany was in need of manpower after the
Second World War. There were also many
immigrants, political refugees, bitter opponents of Tito's "brotherhood and unity",
so-called Ustashas, Chetniks, Vanchomihailists, Ballists, and refugees from Bulgaria, Poland, Czechoslovakia, Romania. Thus,
Munich was colorful, mixed with people
from all European and Balkan countries and
nations.
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истата имала огромно влијание на јужногерманската барокна архитектура.
Исто така, во Минхен Гојко запознал
многу луѓе кои доаѓале од југословенските простори, Срби, Хрвати, Босанци,
Црногорци и Македонци кои биле во мал
број. Германија, после изгубената Втора
светска војна имала потреба од работна
сила. Исто така, имала многу емигранти,
политички бегалци, огорчени противници на титовото „братство и единство“,
таканаречени усташи, четници, ванчомихајловисти, балисти, а имало и бегалци
од Бугарија, Полска, Чехословачка, Романија. Значи, Минхен бил шаренолик, измешан со луѓе од сите европски и балкански земји и народи.
За време на престојот во Минхен, многу работи на Гојко му станале појасни,
како, на пример, неприродниот воен пакт
од 1954 година помеѓу Југославија, Турција и монархо-фашистичка Грција кој
бил директно вперен против интересите на македонскиот народ. Во Минхен се
запознал со многу демократски образовани и настроени патриоти, кои не биле
екстремисти, а кои се бореле со демократски средства за едно демократизирање
на Југославија.
Според кажувањата на Гојко, во тоа
време, сите оние кои не биле поддржувачи на титовата политика, биле обележувани како „усташи“, „четници“, додека

Македонците како „ванчомихајловисти“.
Голем број од нив биле вклучени во битката за поубава демократска иднина во
рамките на „Јужнословенскиот демократски сојуз“ во кој имало Црногорци, Срби,
Хрвати од Босна, Словенци, Бугари ... Тие
ветувале дека ќе му помогнат во средувањето на неговите документи за азил, на
што тој се согласил и станал „тајник“, односно, таканаречен секретар на македонската секција. Му излегле во пресрет, му
помогнале и го советувале дека, пред сѐ,
треба да се пријави во бегалскиот лагер
(логор) Цирнодорф кај Нирнберг и дека,
потоа, треба да ја започне целата процедура за испитување и проверување.
Во тоа време, во Германија можело да
останат и да живеат само оние кои претходно биле прогонувани и затворани поради политички и религиозни причини.
А Гојко во Минхен почнал да работи и во
една градежна фирма, која му доделила и
стан, чист и добро загреан. Затоа, тешко
му било да се одлучи за својата иднина и
место на живеење. Се двоумел дали да се
врати во Македонија или, пак, да остане
во Германија и да започне нов живот во
туѓина, како емигрант. Размислувал долго време, ставајќи ги на вага предностите
и негативните страни. Сепак, после многу
непроспиени ноќи кога требало да ja донесе одлуката, во калкулациите што ги
правел натежнале фактите и интуицијата, па се одлучил да остане во Германија.

Пред Баварскиот Универзитет / In front of the Bavarian University
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During his stay in Munich, many things
became clear to Goyko, such as the unnatural military pact of 1954 between Yugoslavia,
Turkey and monarcho-fascist Greece that
was directly aimed against the interests of
the Macedonian people. In Munich he met
many democratically educated and non-extremist patriots who fought with democratic means for democratization of Yugoslavia.
According to Goyko, at that time, all
those who were not supporters of Tito's policy were labeled as "Ustash", "Chetnik", while
the Macedonians were labeled as "Vanchomihailists". Many of them were involved in the
battle for a better democratic future within
the "South Slav Democratic Union", which
included Montenegrins, Serbs, Bosnian
Croats, Slovenians, Bulgarians ... They were
promising to help him with filing asylum
documents, to which he agreed and became
a "secretary", that is, the so-called secretary
of the Macedonian section. They assisted

him, helped him and advised him that he
should first register at the refugee camp
in Zirndorf nearby Nuremberg and that he
should then begin the whole procedure of
examination and inspection.
At that time, only those who had previously been persecuted and imprisoned for
political and religious reasons could stay
and live in Germany. Goyko in Munich also
started working at a construction company
that also gave him an apartment, clean and
well-heated. Therefore, it was difficult for
him to decide on his future and place of residence. He was hesitant whether to return to
Macedonia or to stay in Germany and begin
a new life abroad, as an immigrant. He has
been thinking for a long time, weighing the
advantages and disadvantages. However,
after many sleepless nights when he had to
make his decision, in calculations he made
facts and intuitions prevailed and he decided to stay in Germany.

Баварија / Bavaria

PART VI  GERMANY, THE NEW DESTINATION

151

СЛАВЕ КАТИН • Монографија ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ

ГЕРМАНИjА ИЛИ
МАКЕДОНИjА ТОА БЕШЕ ПРАША ЕТО

Н

е му беше лесно да ја донесе
одлуката да остане во Германија, зошто Македонија или
Германија – тоа беше прашањето. Во Македонија требаше да положи само уште
два испита за да дипломира на Шумарскиот факултет и да стане шумарски инженер, а тоа гарантирало дека ќе има сигурна егзистенција во родниот крај. Но,
сепак, кај него преовладала желбата за
неизвесност, сакал да го почувствува животот во туѓина, оној живот што го живееле некогаш неговите предци.
Кога веќе решил да остане, веднаш ја
напуштил градежната фирма во Минхен
и заминал во логорот „Цирндорф“, недалеку од Нирнберг. Тој е град во германската покраина Баварија, во административниот округ Средна Франконија. Сместен
на реката Пегниц и каналот Рајна-Мајна-Дунав, се наоѓа на околу 170 километри
северно од Минхен и е најголем град во
Франконија.
Таму бил одржан Нирнбершкиот процес (или Нирнбершките судења), назив за
судењата на истакнати членови на политичкото, военото и економското водство
на Третиот рајх. Судењата биле оддржани
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од 1945 до 1949, во Нирнбершката палата
на правдата. Првото и најпознатото од
овие судења било Судењето на главните воени злосторници на меѓународниот
воен трибунал, коешто судело 24 лица
од најважните заробени водачи во Нацистичка Германија.
Според кажувањата на Гојко, во лагерот имало бегалци од таканаречените
„комунистички држави”. Најмногу бегалци имало од Полска, Чехословачка, имало многу Руси, Украинци, Романци, а од
Југославија најмногу имало Хрвати, Срби,
потоа Црногорци, Босанци, Словенци, Албанци. Со еден збор речено, имало бегалци од цела Источна Европа.
Меѓу другото, во лагерот имало разни
организации – хуманитарни, црковни и
секој морал да се произнесе каде сака, во
која земја, да се исели. А, во Германија им
било дозволено да останат само оние бегалци кои можеле да докажат дека биле
затворани или прогонувани поради нивните политички или религиозни определби и ангажмани. Значи, можеле да останат
само оние кои имале право на азил според
Женевската конвенција од 1954 година.
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GERMANY OR
MACEDONIA THAT WAS THE QUESTION

I

t was not easy for Goyko Yakovleski to
make the decision to stay in Germany,
why Macedonia or Germany - that was
the question. In Macedonia he had to pass
just two more exams to graduate from the
Faculty of Forestry and become a forestry
engineer, which guaranteed a safe existence
in his native land. But still, the desire for
uncertainty prevailed in him, he wanted to
experience life in a foreign land, the life his
ancestors once lived.
When he had already decided to stay, he
left the Munich construction firm and went
to the Zirndorf camp, nearby Nuremberg. It
is a city in the German state of Bavaria, in
the administrative district of Middle Franconia. Situated on the Pegnitz River and the
Rhine-Main-Danube Canal, about 170 kilometers north of Munich, it is the largest city
in Franconia.
There the Nuremberg process (or Nuremberg trials) was held, the name for the trials
of prominent members of the Third Reich's
political, military and economic leadership.
The trials were held from 1945 to 1949 at the
Nuremberg Palace of Justice. The first and
most prominent of these trials was the trial of the main war criminals of the interna-
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tional war tribunal, of which 24 of the most
important captured leaders in Nazi Germany were charged with war crimes.
According to Goyko, there were refugees from the so-called "communist states"
in the camp. Most of the refugees were from
Poland, Czechoslovakia, there were many
Russians, Ukrainians, Romanians, and from
Yugoslavia the most were Croats, Serbs,
then Montenegrins, Bosnians, Slovenians,
Albanians. In a word, there were refugees
from all over Eastern Europe.
Among other things, there were various
organizations in the camp - humanitarian,
ecclesiastical, and all of them had to declare where they wanted, in what country, to
move. Only those refugees who could prove
that they were imprisoned or persecuted
for their political or religious affiliations
and commitments were allowed to stay in
Germany. In that way, only those entitled to
asylum under the 1954 Geneva Convention
could stay in Germany.
The procedure lasted five to six months
and during that time no one was allowed
to leave the camp. After a while, Goyko was
invited to the US consulate in Frankfurt
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Процедурата траела пет до шест месеци и за тоа време никој немал право да го
напушти логорот. По извесно време, Гојко
бил повикан на разговор во конзулатот
на САД во Франкфурт, бидејќи во логорот изразил желба дека сака да се исели
во Америка. Сметал дека таму ќе му биде
најдобро, бидејќи имал свои роднини во
Чикаго. Но, и покрај неговата желба не добил иселеничка виза за САД. Затоа Гојко
се префрлил во најблиското гратче Хомбург – Саар.
Во меѓувреме, од Министерството за
образование и култура од Минхен го известиле дека му ја нострифицирале дипломата за завршена гимназија и му признале
два семестра од студиите на Шумарскиот
факултет во Скопје. Тоа многу го израдувало и Хомбург – Саар станал негов следен град за живеење. Тој е универзитетски
град во Сар и административно седиште
на округот Сар-Пфалц, недалеку од границата со Франција. Тој е познат по Медицинскиот оддел на Универзитетот во Сар.
Градот е исто така познат по фабриката за
пиво Калзберг.
Со запишувањето на Мединскиот факултет му се остварила неговата прва
желба да стане лекар. Но истовремено
тоа му дало нов поттик да продолжи да
се бори, да успее во моќната германска
држава која им давала широки можности
на сите оние што сакале да се школуваат
и да работат. Во моментите кога му било
најтешко, го водела помислата дека животот мора да се живее и треба да продолжи
понатаму со истиот ентузијазам.
Додека бил во Хомбург – Саар на Медицинскиот факултет, со голем успех ги
положил испитите од првите две години. Истовремено, слободното време го
користел за читање книги преку кои се
запознавал со историјата и културните,
со посебностите на Германија, но и со актуелните општествено-политички и економски прилики на државата. Тоа го правел со голема љубов, бидејќи се определил
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животот да го помине во оваа демократска земја, која се темелела на заштитата
на сопственоста на имотот и слободата на
говорот.
Проучувајќи го минатото на Германија, Гојко дошол до сознание дека Западен Берлин е град со специфично минато и сегашност и дека по многу нешта
се разликува од сите градови во Европа.
Тој е меѓународен, космополитски град и
град на културата, со исклучително жива
квалитетна и разновидна театарска, уметничка и музичка понуда. Токму тоа беше
голем предизвик. Затоа, во октомври 1965
година го напуштил Хомбург и заминал во
Западен Берлин за да го запознае и таму
да ја побара среќата. Тао не значело дека
се откажува од студирањето на Медицинскиот факултет.
Кога Гојко стасал во Германија во1961
година, Берлин бил поделен со бетонски
ѕид на Источен и на Западен. Тој не можел да сфати како градот кој пред тоа бил
една целина може да функционира и да
опстојува поделен на два дела, со висок
ѕид и бодлива жица.
Во тоа време со Берлин владееле четири држави. Со Западен Берлин управувале западните сојузници: САД, Велика
Британија и СР Германија, а со Источен
– Демократска Германска Република под
силно влијание на СССР (Советски сојуз на
социјалистички републики). По германското обединување во 1990 година, градот си го вратил својот статус како главен
град на Германија и домаќин на околу 150
странски амбасади.
Иаку, денес Берлин е главен град на
Германија и една од нејзините шеснаесет
покраини. Со население од околу 5 милиони жители, Берлин е најголемиот град
во Германија. Тој е втор најнаселен град
и осма најнаселена урбана област во Европската Унија. Се наоѓа во североисточна
Германија и е центар на метрополитенската област Берлин-Бранденбург. Географ-
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because in the camp he had expressed his
desire to move to America. He thought it
would be best for him because he had relatives in Chicago. But despite his desire he
did not receive an immigration visa for the
United States. So Goyko moved to the nearest town of Homburg - Saar.
Meanwhile, the Ministry of Education
and Culture in Munich informed him that he
his high school diploma was nostrificated
and two semesters of his studies at the Faculty of Forestry in Skopje were recognized.
It made him very happy, and Homburg - Saar
became his next city to live in. It is a university town in Saar and the administrative
headquarters of the Saar-Pfalz district, situated near the French border. It is known for
the Medical Department at the University
of Saar. The city is also known for the Karlsberg brewery.
By enrolling the Faculty of Medicine, his
first desire to become a doctor came true.
But at the same time it gave him a new impetus to continue to fight, to succeed in the
powerful German state that gave wide opportunities to all who wanted to study and
work. During his most difficult times, he was
led by the thought that life must be lived and
should continue with the same enthusiasm.
While at the Medical School in Homburg-Saar, he passed the exams for the first
two years with great success. At the same
time, he used his free time to read books
that introduced him to the history and culture, the features of Germany, as well as
the current socio-political and economic
circumstances of the state. He was doing
that with great passion, because he chose
to spend his life in this democratic country,
which was based on the protection of property ownership and freedom of speech.
Studying Germany's past, Goyko came
to the knowledge that West Berlin is a city
with a specific past and present and that it is
very different from all cities in Europe. West
Berlin is an international, cosmopolitan city
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and city of culture, with a quite intensive
quality and diverse theater, art and music
performances. That was a big challenge for
him. So in October 1965 he left Homburg and
went to West Berlin to meet him and seek
his fortune there. It did not mean that he
intended to give up studying at the Medical
School.
When Goyko arrived in Germany in 1961,
Berlin was divided by a concrete wall to East
and West Berlin. He could not comprehend
how a city that was once a whole can function and survive in two parts, with a high
wall and barbed wire.
At that time, Berlin was ruled by four
states. West Berlin was ruled by Western
allies: the United States, Great Britain and
France the Federal Republic of Germany,
and the East Berlin – German Democratic
Republic was under the strong influence of
the USSR (the Union of the Soviet Socialist
Republics). After German reunification in
1990, the city regained its status as the capital of Germany and host of about 150 foreign
embassies.
Today, Berlin is the capital of Germany
and one of its sixteen constituent states.
With a population of about 5 million, Berlin is Germany's largest city. It is the second
most populated city and the eighth most
populated urban area in the European Union. It is located in northeast Germany, being the center of the Berlin-Brandenburg
metropolitan area. Geographically, the
city is located in the European Plain and is
therefore influenced by the temperate seasonal climate. About one-third of the city's
territory consists of forests, parks, gardens,
rivers and lakes.
The first records of the city date back to
the 13th century. Berlin was the capital in
row of the Kingdom of Prussia (1701-1918),
the German Empire (1871-1918), the Weimar
Republic (1919-1933) and the Third Reich
(1933-1945). During the 1920s, Berlin was the
third largest city in the world.
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ски, градот се наоѓа во Европската рамница и затоа е под влијание на умерената
сезонска клима. Околу една третина од територијата на градот ја сочинуваат шуми,
паркови, градини, реки и езера.
Првите податоци за градот потекнуваат од 13 век. Берлин бил едноподруго главен град на Кралството Прусија (1701-1918),
на Германското царство (1871-1918), на Вајмарската Република (1919-1933) и на Третиот Рајх (1933-1945). Во текот на 1920-тите години, Берлин бил трето градско подрачје
по големина во светот.
Берлин имал турбулентна историја во
20 век, потсетуваки на холокаустот и графитните остатоци на Берлинскиот ѕид. Во
него во 18-от век била изградена Бранденбуршката порта која станала симбол на
обединувањето. Градот е исто така познат
по неговите обележја од уметничкото живеење, особено по Берлинер филхармонија, изградена во 1963 година.
Берлин е светски град на културата,
политиката, медиумите и науката. Неговата економија првенствено се заснова
на услужниот сектор и опфаќа разновиден спектар на креативни индустрии,
медиумски корпорации, конгресни и
конвенциски центри. Берлин претставува континентален центар за воздушниот и железничкиот сообраќај и еден од
најпосетените туристички центри во ЕУ.
Значајни индустриски гранки во градот
се: информатичката технологија, фармацевтското производство, биомедицинското инженерство, биотехнологијата, оптоелектрониката, сообраќајниот инженеринг
и обновливата енергија.

архитектура, ноќниот живот, современата
уметност, јавната сообраќајна мрежа како
и по високиот квалитет на живеење. Либералниот начин на живеење и модерниот дух на времето ги привлекува младите
луѓе и уметниците од целиот свет.
Затоа и Гојко дошол и планирал да
остане неколку месеци во тогаш Западен Берлин. Си велел дека ако не успеел
да се запише на Медицинскиот факултет
во овој град за да ги продолжи студиите и ако не најде соодветна работа, ќе се
вратам повторно во Хомбург. И така Гојко
храбро тргнал во неизвесност во овој непознат град за него, сто се викал Берлин.
Тогаш прв пат го видел Берлин. Таму не
познавал никого, ниту, пак, имал некаква
препорака да се јави кај некој нашинец за
да му помогне додека се снајде. Верувал
во себе, знаел дека може сам да се снајде и
со труд и работа да успее.
Тогаш и неможел да свати дека Берлин ќе му буде неговото идно живеачисте,
дека таму ќе навлезе во бизнис водите,
дека таму ќе формира семејство со сите
нишани, дека Берлин ќе му биде и радост
и тага и успех и неуспех во работата и животот, дека таму ќе му се отвори среќата
за подобар и посреќен живот, во кој ќе му
се збогати и зголеми љубовта кон Македонија, продожувајки ја семејната печалбарска судбина.

Метрополата е дом на светски реномирани универзитети, истражувачки институти, спортски настани, оркестри, музеи, а
во неа живеат и многу познати личности.
Со своето урбаното и историско наследство, градот ги привлекува и меѓународните филмски продукции. Берлин е познат по своите фестивали, разновидната
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Berlin had a turbulent history in the 20th
century, with its reminders of the Holocaust and the graffiti remnants of the Berlin
Wall. The most famous construction is the
Brandenburg Gate, which was built in the
18th century and became a symbol of unification. The city is also known for its artistic
life, especially for the Berlin Philharmonic,
built in 1963.
Berlin is a world city of culture, politics,
media and science. Its economy is primarily
based on the service sector and encompasses a diverse range of creative industries, media corporations, congressional and convention centers. Berlin is a continental hub for
air and railway traffic being one of the most
visited tourist centers in the EU. Important
industries in the city are: information technology, production of pharmaceuticals, biomedical engineering, biotechnology, optical
electronics, traffic engineering and renewable energy.
The metropolis is home to world renowned universities, research institutes,
sporting events, orchestras, museums, and
many celebrities live there. With its urban
and historical heritage, the city also attracts international film productions. Berlin
is known for its festivals, diverse architec-
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ture, nightlife, modern art, public transport
and high quality of living. The liberal way of
life and modern spirit of the time attracts
young people and artists from all over the
world.
That is way Goyko moved there and
planned to stay in then West Berlin for a
few months. He used to say that if he failed
to attend the Medical School in this city to
continue his studies and if he did not find
a suitable job, he would return to Homburg
again. And so Goyko bravely set off into this
unknown city for him, the city called Berlin.
Then he put his eyes on Berlin for the
first time. He had no friends in Berlin, or
anybody who could help him. He believed in
himself, he knew he could do it alone and he
could succeeds with his hard work.
At that time he could not understand
that Berlin would be his future place of living, that he would enter the business circles, that he would establish a family there,
that Berlin would be his joy and sadness and
success and failure in work and life, that
there he would have a better and happier
life, which would increase his love for Macedonia, continuing his family destiny of fortune-seeking.
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ВО ЦРКВАТА НА СВЕТИ
МЕТОДИj ВО ЕЛВАНГЕН

Б

еше утро кога авионот од
Скопје се крена во висините и
се насочи кон северозапад, кон
Франкфурт на Мајна, метрополата со
еден од најголемите аеродроми во светот.
Но, Франкфурт е познат по тоа што е
стар царски град во кој се крунисувани
германските цареви и кралеви; тоа е
место каде заседавал првиот германски
парламент; град на познатиот поет Гете;
град на стари цркви и модерни зданија;
град на банки и осигурителни компании;
светски центар за одржување на саеми
и други манифестации; меѓународен
бизнисцентар.
Во Франкфурт пристигнавме во попладневните часови, за потоа да го продолжиме патувањето кон Штутгарт, кон
Елванген, кај местото, или поточно затворот, во кој темнуваше сесловенскиот и
македонски просветител, духовник и учител свети Методиј Солунски – Моравски.
Човекот кој ги насочи сите универзални
вредности на духовниот, образовниот и
културниот живот на општословенскиот
народ.
Во предвечерието го напуштивме
Франкфурт и со автобус појдовме за
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Штутгарт, а оттаму за Елванген, каде се
одржуваше чествувањето од смртта на
сесловенскиот и македонски просветител, христијански мисионер и рамноапостол свети Методиј, во чија чест и се одржа
манифестацијата „Македонија во чест на
свети Методиј“. На чествувањето присуствуваше државна и црковна делегација
од Македонија.
При нашата посета на земјите од Европската Унија, бевме делегација во чиј
состав беа: архиепископот господин господин Михаил, поглавар на Македонската
православна црква; митрополитот Кирил,
полошко–кумановски архијереј, митрополитот Горазд, европски архијереј и авторот
на овие редови, во својство на потпретседател на Комисијата за односи со верските
заедници на Република Македонија, господин Славе Катин.
Во доцните вечерни часови стасавме во
градот Елванген што се наоѓа во областа
Баден-Виртенберг. Таму се наоѓа местото
каде свети Методиј Солунски бил заточеник на тогашните услови и прилики. Инаку, Елванген има околу 15.000 жители и е
сместен на околу 110 километри југоисточно од Штутгарт. Градот се споменува уште
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IN THE CHURCH OF SAINT
METHODIUS IN ELVANGEN

I

t was morning when the plane from
Skopje took off and headed northwest,
towards Frankfurt am Main, the metropolitan airport with one of the largest airports in the world. Frankfurt is known for being an old royal city in which were crowned
German emperors and kings; it is the place
where the first German parliament was convened; the city of the famous poet Goethe; a
city of old churches and modern buildings;
city of banks and insurance companies;
world center for fairs and other events; International Business Center ..

edonia in Honor of St. Methodius” were held.
The celebration was attended by a state and
church delegation from Macedonia.

We arrived in Frankfurt in the afternoon,
to continue our journey to Stuttgart, to Elvangen, to the place, or more precisely the
prison, where the Slav and Macedonian educator, clergyman and teacher St. Methodius
of Thessaloniki - Moravia was imprisoned.
The man who directed all the universal values of the spiritual, educational and cultural
life of the all-Slavic people.

In the late evening hours we arrived in
the town of Elvangen in the Baden-Württemberg area. There is the place where Saint
Methodius of Thessalonica was imprisoned
due to the conditions of that time. Elvangen has a population of about 15,000 and is
situated about 110 kilometers southeast of
Stuttgart. The city is mentioned as early as
in the 7th century, while in the 9th century
it was the seat of the archbishopric, bishopric and ecclesiastical court. Elvangen is a
community center of 11 nearby villages and
small towns.

At the evening, we left Frankfurt and
took a bus to Stuttgart, and then to Elvangen, where the celebration of the death
of the all-Slav and Macedonian educator,
Christian missionary and an equal apostle
St. Methodius and the manifestation “Mac-
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During our visit to the European Union
countries, we were a delegation consisting of Archbishop HH. Mihail, the head of
the Macedonian Orthodox Church; Metropolitan Kiril, Bishop of Polog-Kumanovo,
Metropolitan Gorazd, Bishop of Europe and
the author of these lines, in his capacity as
Vice-President of the Commission for Relations with Religious Communities of the
Republic of Macedonia.

The city began to develop around the
monastery complex, which in the Middle
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во VII век, додека во IX век е седиште на
надбискупијата, епископијата и црковниот суд. Елванген е општински центар на 11
поблиски села и мали гратчиња.
Градот започнал да се развива околу
манастирскиот комплекс кој во средниот
век претставувал жариште на христијанството. Елванген е распространет на една
блага висорамнина, со бујна вегетација,
шуми, родни полиња и лозја. Тој е препознатлив и по прекрасното вино и пиво. Се
смета дека граѓаните на Елванген се многу вредни и дека меѓу првите во Германија
започнале да го произведуваат пивото.
Исто така, е познат и по индустријата за
батерии „Варта“ - која го снабдува целиот
свет со батерии од секаков вид.
При нашата посета бевме информирани дека црковниот суд во градот Елванген функционирал уште во средниот
век и по традиција и во денешно време
тој суд е сместен во ова мало гратче. Исто
така, за жителите на Елванген посебно
е изразено присуството на ликот на свети Методиј и неговото име во народните
верувања. Покрај свети Бенедикт, свети
Методиј е прогласен за нивни заштитник
и патрон.
Во Елванген е сместен манастирскиот
комплекс каде поради ширење ерес Регензбурскиот црковен суд го осудил свети Методиј на три години затвор. Меѓутоа, во вековите што доаѓале, трудот и
заложбата на свети Методиј да се шири
христијанството, покрај на трите мртви
јазици (хебрејски, грчки и латински), и
на словенски, бил признат и применет од
нивна страна во ширењето на христијанството на германски јазик.
Поради тоа, во народните верувања се
среќаваат легенди, како, на пример, дека
свети Методиј градот го спасил од големи
поплави, невремиња и заразни болести.
Имало случаи со поклоненија и молепства кон свети Методиј да им се излечат
болестите на мали деца или да им „се отвори среќата на младоженците и да до-
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бијат пород“. Затоа на денот на свети Методиј граѓаните од Елванген не работат.
Во непосредна близина на манастирскиот комплекс во Елванген се наоѓа Методиевиот плоштад. До него води Методиевата улица која ја поврзува зградата со
Методиевата темница. Малечката тесна
уличка е именувана како „Методиева темница“. Се верува дека свети Методиј преку
ден со часови бил испитуван во манастирскиот комплекс, додека ноќно време бил
воден во посебна визба, поради безбедност, каде ги минувал затворските маки.
Како резултат на политиката кон
сесловенскиот просветител, во црквата
„Свети Војт“ на витражна слика е претставен свети Методиј со своите ученици, како
ги поучува и воведува во христијанството.
Карактеристично за жителите на Елванген е тоа што тие многу внимание посветуваат на заштитата и уредувањето на
животната средина, на древната алпска
архитектура. Во разговор со нив дознавме
дека се гордеат со името Германи и дека
се директни потомци на Германите. Имаат раскошна носија, мелодичен фолклор,
исполнет со песни и типични алпски ора и
танци.
Инаку, за време на чествувањето на
свети Методиј, во Католичката црква што
се наоѓа во самиот центар на Елванген се
одржа богослужба. По службата поворката од неколку стотини луѓе се упати пред
спомен-плочата на местото каде бил затворен свети Методиј Солунски во период
од три години.
Таму се изврши осветување на плочата,
посветена на свети Методиј, на која пишува: „Почит и вечна благодарност кон нашиот просветител и христијански мисионер,
рамноапостол свети Методиј“. Со тоа Македонија и македонскиот народ каде и да
е во светот изрази вечна благодарност кон
човекот кој ја заорал првата бразда во ширењето на христијанството и просветлувањето на целиот словенски род, оттргнувајќи го од многувековниот духовен мрак.
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Ages was a pillar of Christianity. Elvangen
is spread over a mild plateau, with lush vegetation, forests, fertile fields and vineyards.
It is also known for its wonderful wine and
beer. Elvangen's citizens are considered to
be very hard-working and that they were
among the first in Germany who started to
produce beer. It is also known for the Varta
battery industry - supplying the world with
batteries of all kinds.
During our visit we were informed that
the church court in the city of Elvangen
has been functioning since the Middle Ages
and by tradition that court is located in this
small town even today. The image and the
name of St. Methodius enjoy special respect
among the residents of Elvangen. Besides
St. Benedict, Saint Methodius is proclaimed
their protector and patron.
The monastery complex is located in
Elvangen where the Regensburg Church
Court sentenced St Methodius to three
years imprisonment for spreading heresy. However, in the centuries to come, the
work and commitment of St. Methodius to
spread Christianity, in addition to the three
dead languages (Hebrew, Greek and Latin)
in Slavonic, was recognized and applied by
them in spreading Christianity in German.
Therefore, popular beliefs include legends, such as that St. Methodius saved the
city from major floods, storms, and infectious diseases. There have been cases of
worships and prayers to Saint Methodius
to cure the illnesses of young children or
to "open the happiness of the married couples and get children". That is why on St.
Methodius Day the citizens of Elvangen do
not work.

special cellar during the night, for security
reasons, where he was being held in prison.
As a result of the policy towards the
all-Slavic educator, St Methodius is featured
in a stained-glass in the church of “St. Voit”
with his disciples teaching and introducing
them to Christianity.
It is characteristic of the residents of
Elvangen that they pay a great deal of attention to environmental protection and
landscaping, to ancient Alpine architecture.
In conversation with them we learned that
they are proud of the name Germans and
that they are direct descendants of the Germans. They have lavish costume, melodic
folklore, full of songs and typical Alpine folk
dances.
On the celebration of St. Methodius, a
service was held in the Catholic Church located in the very center of Elvangen. After
the service, a procession of several hundred
people marched in front of the memorial
plate where Saint Methodius of Thessaloniki was imprisoned for three years.
The memorial plate dedicated to Saint
Methodius was consecrated. There is inscription on the plate which reads: "Respect
and gratitude forever to our educator and
Christian missionary, the equal apostle
Saint Methodius." Thus Macedonia and the
Macedonian people everywhere in the world
expressed their eternal gratitude to the
man who induced the first steps in spreading Christianity and enlightenment of the
whole Slavic race, tearing it from the centuries-old spiritual darkness.

Near the Elvangen Monastery Complex
is Methodius Square. It can be approached
from the Methodius Street, which connects
the building with the Methodius dungeon.
The small narrow street is called "Methodius
Dungane". It is believed that Saint Methodius was interrogated for hours in the monastery complex by day, while he was taken to a
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DIE REISE VON ZUBOVCE
NACH BELGRAD

I

m Laufe unseres Gesprächs mit Gojko
Jakovleski erfuhren wir, dass die Reise
nach Ausland bzw, Studentenaustausch
in der Zeit, durch eine internationale Organisation namens IAST ging. Er verstand
später, warum er die letzten beiden Prüfungen nicht ablegen durfte: die Prüfungen
"Anatomie des Baums" und "Buick", auf die er
sich bereits vorbereitet hatte.
Wahrscheinlich war der Grund für die
Rückkehr in das Vaterland, oder wie Gojko
sich ausgedrückt hat: "In Titos sozialistischem Paradies und der sogenannten Arbeiterselbstverwaltung, die weitgehend unbekannt war und von der niemand wirklich
wusste, wie sie funktionierte." Dies erinnerte ihn an einen Witz oder die Wahrheit.
Als der türkische Präsident, wie er sagt,
glaubt, er sei Ecevit, den SFR Jugoslawien
besuchte, und die damaligen Beamten zeigten ihm, wie die Fabriken organisiert waren, und erzählten ihm ausführlich von der
"Selbstverwaltung der Arbeiter".. Aber als
es Zeit wurde zu gehen, fragte er seinen Berater oder Angestellten in der türkischen
Botschaft in Belgrad über die "Selbstverwaltung" am Flughafen und er sagte: "Ich habe
alles verstanden, aber ich konnte nicht ver-

stehen, was diese" Selbstverwaltung "bedeutete. ”? Dann erklärte ihm sein Berater kurz:
"Herr Präsident, das ist leider so etwas wie
ein баши бозук, ала бала. Darauf antwortete Ecevit: "Und jetzt verstehe ich!"
Dann kam der Tag, an dem Gojko am 19.
Juli 1961 von seinem Heimatstadt Zubovce
nach Deutschland kam. Am Bahnhof in Gostivar hat seine Familie und die Bekannten
Ihm das Lied: "Komm schon Rado, komm,
schick mich weg, denn ich werde einen weiten Weg gehen, hey, nach Deutschland." für
den Abschied gesungen. Alle, die da waren,
wünschten ihm eine glückliche Reise mit
dem Versprechen, auf seine baldige und lebendige Rückkehr zu warten.
Von Gostivar kam er mit dem Zug nach
Skopje. Als er an diesem Abend in Skopje ankam, stieg er in den Zug nach Belgrad ein.
Zufällig war Veljo Simonovski, Präsident
der Organisation für studentische Zusammenarbeit im Ausland (IAST) der für Makedonien zuständig war, in denselben Zug. Am
20. Juli kamen sie morgens in der Hauptstadt Belgrad an. Simonovski bot ihm dann
an, ihm bei der Bewältigung des Visums die
wie Ihm in Skopje mitgeteilt wurde, in Belgrad abzuholen war, zu helfen.
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Sofort nach dem Aussteigen brachte er
ihn zum IAST-Büro, um herauszufinden, ob
das westdeutsche Visum eingekommen war.
Die Antwort war negativ. Da Gojko mehrere
Tage die gleiche Antwort erhielt, dass das
Visum noch nicht eingetroffen war, war er
gezwungen, länger als geplant in Belgrad zu
bleiben.
Gojko hielt sich in Belgrad auf, einer
Stadt, die oft als Knotenpunkt der Balkanhalbinsel und darüber hinaus bezeichnet
wird, einer internationalen Kommunikationsmetropole, deren Straßen zu Lande, zu
Wasser und in der Luft zu allen Teilen der
Welt und auf der ganzen Welt führen. Dies
ist auf die Lage, die Kommunikationsverbindungen, die natürlichen Bedingungen, die
territoriale Entwicklung und andere Merkmale zurückzuführen. Gerade der Standort
Belgrads verleiht ihm eine außergewöhnliche und strategische Bedeutung. Seine Geschichte zeigt sich am besten in den Namen,
die er trug, einer Geschichte einer wichtigen Grenzfestung, eines Ortes des Krieges
und der Versöhnung, eines Ortes sowohl für
Awaren und Slawen als auch für ÖsterreichUngarn und Türken und Bulgaren, Byzantiner, Ungarn und Germanen. .
In einem Gespräch teilt uns Gojko mit,
dass er während seines Aufenthalts in Belgrad bei dem Ehemann seiner Großeltern
Vexima (NAME), der Tochter seines Großvaters Manoil und der Schwester seines
Großvaters Petko geschlafen hat. Er war ein
süßer Mann mit einem großen Herzen. Er
war sehr froh, dass Gojko ihn besuchte. Er
war allein, weil seine Großmutter Vexima
damals nicht in Belgrad war. Er mit ihm eine
schöne Zeit verbracht. Er erzählte ihm von
seinem Leben, den Problemen, die er hatte.
Mit einem Wort, er war ein angenehmer Gesprächspartner und ein lieber Verwandter.
Während seines Aufenthalts in Belgrad
hat er auch Petko kennengelernt, dessen
Mutter Gorica hieß und der keinen Vater
hatte. Er war sein Freund aus Ljubovce. Petko arbeitete in der Gastronomie und war
für ein Fastfood-Lebensmittelgeschäft in
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der Balkanstraße in der Nähe von Terasia
und dem Moscow Hotel zuständig. Petko
gab ihm gelegentlich Lebensmittel aus dem
Supermarkt, ohne dass er dafür bezahlt, was
eine große Hilfe für Gojko war. Eines Tages
brachte Petko ihn sogar zum Strand auf
Tashmaydan, und einmal ging Gojko allein
auf der Donau zwischen der alten und der
neuen Brücke schwimmen.
Ansonsten kamen viele Mazedonier
aus Gostivar, Tetovo, Bitola, Struga, Prilep,
Kichevo und anderen Regionen Westmakedoniens zur Arbeit nach Belgrad. Diese
Zahl stieg zwischen den beiden Weltkriegen noch weiter an, insbesondere nach dem
Zweiten Weltkrieg, als in Belgrad nicht nur
Möbel, Cafés, Halbleiter, Konditoren und
andere Handwerker, sondern eine Vielzahl
bekannter und anerkannter Kulturschaffender, Politiker und Bürger der Welt lebten.
Zwischen den beiden Weltkriegen gingen viele Mazedonier nach Bulgarien, Russland und zahlreichen europäischen Hauptstädten zur Schule. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde Belgrad jedoch zu einem
Zentrum für viele mazedonische Studenten,
die eine höhere Ausbildung abgeschlossen
hatten (als einer der Autoren der Slave-Katin-Monographie), um dann in ihrer Heimat
als Professoren, Ärzte, Ingenieure, Künstler,
Journalisten und Anwälte zu arbeiten usw.
Während seines Aufenthalts ging Gojko jeden Tag zum IAST-Büro und fragte, ob
sein Visum eingetroffen sei. Sie schickten
sogar ein Telegramm nach Deutschland, um
die Erteilung des Visums zu beantragen. Er
war gezwungen zu warten, was allmählich
enttäuschend war, aber er freute sich, nach
Deutschland zu reisen.
Während er auf das Visum wartete, hatte
er genug Zeit, um Mino Spasevski von Ada
Ciganlija zu besuchen, der in der Bundesarbeit war. Er war positiv überrascht, Gojka
zu sehen, da er dachte, er sei bereits nach
Deutschland gereist. Sein lieber Freund
Rade, der schon früher unterwegs war, kam
am 23. Juli in Belgrad an. Eigentlich waren
die mit Rade und Mino beste Freunde. Rade
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schlug dann vor, dass sie mit ihm nach Novi
Sad in die Vojvodina fahren sollten, da er
seine Tochter dorthin zu einem Bekannten
bringen sollte.
Gojko nahm den Vorschlag mit Vergnügen an und machte sich auf den Weg. Die
Reise nach Novi Sad war gut für Gojko, er
wollte neue Orte sehen. Dort lud ihn Rade
zum Essen in einem Restaurant an den Donau ein. Die Gäste wurden dort von einem
berühmten Orchester unterhalten. Sie bestellten ein mazedonisches Lied für gute
Laune, und die Musiker sangen nicht nur
ein, sondern mehrere mazedonische Lieder.
Rade wollte für die schöne Musik bezahlen,
aber die Musiker wollten kein Geld, was eine
angenehme Überraschung war. Sie übernachteten bei Rades Verwandten und kehrten am nächsten Tag nach Belgrad zurück.
Auf dem Weg nach Novi Sad Rade informierte Gojko, dass zahlreiche mazedonische
Familien in der Vojvodina wohnten, genauer gesagt in Zemun, sowie in den Dörfern
Jabuka, Kacarevo, Gloganj und anderen Orten, einschließlich auch die berühmten Kicevo-Bäcker die der Burek und andere Mazedonische Spezialitäten gebracht haben.
Auch die Leute die in Prespa wohnten die
die Obstanbau verbessert haben. In den Dorf
Jabuka, die einer Stadt ähnelt, lebten mehr
als sechstausend Einwohner, von denen
waren 80% Mazedonier, die in der Banat Familiennester eingebaut haben. Dort waren
"Koco Racin", "Goce Delchev", "Macedonia"
die gebräuchlichsten Namen von Kultur-,
Bildungs-, Sport- und anderen Organisationen. So hieß das Kulturhaus "Goce Delchev",
der mazedonische Kultur- und Kunstverein
"Vasil Hadzimanov" und die Grundschule
"Goce Delchev". In all dem ging es um die Beziehungen der Mazedonier in der Vojvodina

und darüber hinaus mit dem Großvaterland
Mazedonien.
Gojko erinnerte sich auch an das Treffen
in Terazije mit Tode Milosevski, einen Lehrer aus Gostivar für Musikpädagogik, an der
"Bratstvo Edinstvo" -Schule in Gostivar vor
dem Moscow Hotel.
In Terazije die im letzten Jahrhundert
ein Sumpf war, heute gibt es viele kulturelle, Bildungs- und kommerzielle Einrichtungen. Dieses Hotel beherbergt auch das Hotel
"Balkan", das Erbe von Janic aus Mavrovo.
Auf der Terasije befindet sich der Palast von
Albanien, der vor dem Zweiten Weltkrieg
das höchste und schönste Gebäude in Belgrad war.
Nachdem er Tode begrüßt hatte, fragte er ihn nach dem Zweck seines Besuchs
in Belgrad. Gojko antwortete, dass er nach
Deutschland reiste. Auf die Frage von Tode,
wohin in Deutschland er reisen wird, antwortete Gojko, dass er nach Westdeutschland fahren würde. Dann sah Tode ihm in
die Augen und sagte ihm, dass er dort Erfolg
haben würde. Nach vielen Jahren wurde Gojko klar, was der Lehrer Tode Milosevski ihm
damals sagen wollte.
Endlich kam der Tag der lang erwarteten
und begehrenswerten Reise. Aus Deutschland kam die Information dass die Visum in
den Dokumenten die ihm in Skopje gegeben
hatten ist. Gojko war sauer darüber, dass
die Schulbeamten falsch informiert waren,
und er musste zwei Wochen lang in Belgrad
bleiben. Gleichzeitig freute er sich sehr nach
Deutschland zu reisen. Als er sich auf den
Weg in diesen reichen und demokratischen
Staat machte, vergaß er alle Sorgen, die er
auf seiner Reise von Zubovce nach Belgrad
erlebt hatte.
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IN DER "UNBEKANNTEN
WELT" - DEUTSCHLAND

A

n die Reise von Belgrad nach
Westdeutschland konnte sich Gojko Jakovleski fast erinnern. Während er mit dem Zug reiste, hatte er viel Zeit
zum Nachdenken, zum Planen, zum Jubeln
und gleichzeitig zum Trauern. Er stellte sich
immer wieder Fragen: Wie würde er mit der
"unbekannten Welt"- Deutschland umgehen
wird, wie wichtig für ihm die Studentenaustausch ist und was das für Ihn bedeuten
wird,wass er danach machen wird usw... Viele unbeantwortete Fragen.

Deutschland, der europäische und weltweite Land und die führende Kraft in der
Europäischen Union, ist ein verlockendes
Reiseziel, um zu besuchen, oder zu arbeiten
und der Reisebericht bleibt für vergangene
Zeiten und Zeiten bemerkenswert.
Deutschland, oder wie es offiziell als
Bundesrepublik Deutschland bezeichnet
wird, oder Gojko Jakovleskis zweite Heimat
ist eine parlamentarische Bundestagsrepublik in Europa. Das Land besteht aus 16
Bundesländern, mit Berlin als Hauptstadt
und größte Stadt. In Berlin ist man eher mit
deutscher Geschichte konfrontiert - mit Gebäuden und Denkmälern Preußens und des
Deutschen Reiches, mit Architektur der
Weimarer Republik, mit Zeugnissen des
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Dritten Reiches mit Orten der Judenverfolgung mit Zeugnissen einer anderen Zeit
und Ereignisse. Diese Auseinandersetzung
mit der Vergangenheit kann auch Politiker
der neuen Generation dazu herausfordern,
einen völlig anderen Kurs in Bezug auf moderne Trends und Herausforderungen einzuschlagen.
Nach schriftlichen Angaben erstreckt
sich Deutschland über eine Fläche von
357.021 km² und weist überwiegend ein gemäßigtes saisonales Klima auf. Mit fast 90
Millionen Einwohnern ist es der bevölkerungsreichste Mitgliedstaat und die größte
Volkswirtschaft der Europäischen Union. Es
ist eine der größten politischen Kräfte auf
dem europäischen Kontinent und in vielen
Bereichen technologisch führend.
Die von Deutschen bewohnte Region
Deutschland wurde vor 100 Jahren urkundlich erwähnt. Während der Weltwirtschaftskrise dehnten sich die germanischen
Stämme nach Süden aus und errichteten
aufeinanderfolgende Königreiche in weiten
Teilen Europas.
Ab dem 10. Jahrhundert formierten die
deutschen Gebiete den zentralen Teil des
Heiligen Römischen Reiches. Während
des 16. Jahrhunderts wurden die norddeut-
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schen Gebiete zum Zentrum der protestantischen Reformation, während die südund westdeutschen Gebiete vorwiegend
römisch-katholisch blieben, wobei sich
im Dreißigjährigen Krieg zwei Fraktionen
gegenüberstanden, was die katholisch-protestantische Teilung kennzeichnete, die
Deutschland seitdem geprägt hat.

Nach dem am 10. Mai 1994 gebrachten
Berlin / Bonn-Gesetz wurde Berlin wieder
zur Hauptstadt eines vereinten Deutschlands geworden, während Bonn unter Beibehaltung einiger Bundesministerien den
einzigartigen Status der Bundesstadt erhielt. Der Regierungsumzug wurde 1999 abgeschlossen.

In
der
historischen
Entwicklung
Deutschlands war Deutschland wie in weiten Teilen Europas während der Napoleonischen Kriege besetzt. Dann kam der Aufstieg des Pangermanismus innerhalb des
Deutschen Bündnisses, der 1871 zur Vereinigung der meisten deutschen Staaten im
Deutschen Reich führte, das von Preußen
geführt wurde. Nach der deutschen Revolution von 1918-1919 und der militärischen
Kapitulation im Ersten Weltkrieg wurde
das Königreich 1918 durch die Weimarer Republik ersetzt und durch den Vertrag von
Versailles geteilt. Während der Weltwirtschaftskrise wurde 1933 das Dritte Reich
ausgerufen. Die spätere Periode war vom
Faschismus und dem Zweiten Weltkrieg
geprägt. Nach 1945 wurde Deutschland von
den Alliierten in vier Besatzungszonen aufgeteilt, die sich in zwei Staaten, Ost- und
Westdeutschland, entwickelten. 1990 wurde
Deutschland wiedervereinigt.

Das Christentum ist die größte Religion
in Deutschland, mit rund 51,5 Millionen Anhängern (62,8%) im Jahr 2008, von denen 30%
Katholiken und 29,9% Protestanten sind
und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) angehören. während der Rest zu
kleineren Stückelungen gehören. Der Protestantismus ist im Norden und Süden weiter verbreitet, während die römisch-katholische Kirche im Süden und Westen mehr
Mitglieder hat. 1,6% der Gesamtbevölkerung
in Deutschland geben an, orthodoxe Christen zu sein.

Deutschland war 1957 einer der Gründer
der Europäischen Gemeinschaft, die 1993
zur Europäischen Union wurde. Es ist Teil
des Schengen-Raums und seit 1999 Mitglied
der Eurozone. Deutschland ist Mitglied der
Vereinten Nationen, der NATO, der G8, der
G20, der OECD und des Europarates.
Und nicht nur das, Gojko Jakovleskis Heimatland ist gemessen am nominalen BIP
die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt
und gemessen an der Kaufkraftparität die
fünftgrößte. Gleichzeitig ist es der zweitgrößte Exporteur und der drittgrößte Importeur von Waren. Es hat einen sehr hohen
Lebensstandard und ein umfassendes Sozialschutzsystem entwickelt. Deutschland ist
die Heimat vieler einflussreicher Wissenschaftler und Erfinder und bekannt für seine
kulturelle und politische Geschichte.

Die Kultur in Deutschland war von Anfang an geprägt von den wichtigsten geistigen und volkstümlichen Strömungen in Europa, sowohl religiösen als auch weltlichen.
Deutschland wurde als Land der Dichter und
Denker bezeichnet, da die Bundesländer für
kulturelle Einrichtungen zuständig sind. Es
gibt 24 subventionierte Theater in Deutschland, Hunderte von Symphonieorchestern,
Tausende von Museen und über 25.000 Bibliotheken im ganzen Land. Diese kulturellen
Möglichkeiten werden von vielen genutzt:
Jährlich besuchen über 91 Millionen deutsche Museen; 20 Millionen gehen jedes Jahr
ins Theater und in die Oper; 3,6 Millionen
Menschen hören jedes Jahr Symphonieorchester. Die UNESCO hat 33 Stätten zum
Weltnatur- und Kulturerbe eingegeben.
Gojko Jakovleskis erster Destination in
Deutschland war die Stadt München, in der
er am Morgen des 5. August 1961 ankam. Er
kam in eine Stadt mit zahlreichen kulturellen und historischen Denkmälern, Gymnasien und Berufsschulen, Kulturen und Vereinen, Museen, Kunstgalerien, Theatern,
Archiven, Bibliotheken, Radio- und Fernsehzentren. Es ist eines der größten Verlagszentren in Deutschland.
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IM BAYERISCHEN WALD
UND IN MÜNCHEN

F

ür Gojko war die Stadt München
das erste Ziel in Deutschland von
Belgrad nach Westdeutschland
und liegt auf den Hochebenen in Oberbayern, etwa 50 km nördlich der nördlichen
Alpengrenze, auf einer Höhe von etwa 500
m. München ist bekannt für den großen offenen Platz, der nach der Säule benannt
ist und sich in der Mitte des Platzes in der
Nähe des Alten und Neuen Rathauses befindet. München ist die Landeshauptstadt von
Bayern. Die Stadt liegt an der Isar, nördlich
der bayerischen Alpen. Es ist die drittgrößte
Stadt in Deutschland nach Berlin und Hamburg.
Gleich nach seiner Ankunft in München
am 5. August 1961 stieg Gojko Jakovleski in
den Kam-Zug im Bayerischen Wald ein, wo
er für maximal drei Monate spezialisieren
musste. In diesem Teil Deutschlands ist die
Holzindustrie äußerst gut organisiert und
hoch entwickelt. Hier erledigte er die praktische Arbeit, für die er freie Unterkunft, Essen und einen gewissen Geldbetrag erhielt.
So absolvierte er zunächst seine Spezialisierung, das heißt die Aufgabe, für die er
nach Deutschland geschickt wurde, für die
er ein Zertifikat erhielt, ein Zertifikat, und
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schickte dann alle Unterlagen an die Fakultät für Forstwissenschaften in Skopje.
Ansonsten ist die bayerische Provinz, in
der Gojko seine Spezialisierung begonnen
hat, eines der beiden südlichsten Bundesländer in Deutschland, und ihre Hauptstadt
ist München. Es hat internationale Grenzen mit Österreich und der Tschechischen
Republik. Die benachbarten Bundesländer
sind Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Sachsen. Die beiden großen Flüsse
Donau und Main fließen durch Bayern. Die
bayerischen Alpen definieren die Grenze zu
Österreich und haben den höchsten Gipfel
in Deutschland - Zugseile. Größere Städte in
Bayern sind München, Nürnberg, Augsburg,
Regensburg, Würzburg, Ingolstadt, Heide
und Erlengen.
In Cham, einem bayerischen Wald, in dem
er sich spezialisierte, Kontakte knüpfte und
häufig mit deutschen Mitbürgern ausging,
gingen sie zu nahe gelegenen Spielplätzen.
Es waren sehr interessante, nette Kontakte und er verbesserte seine Verständigung
und der deutschen Sprache. Innerhalb der
"Forest Economy" waren sie im sogenannten "Colpighaus" untergebracht, einer Art
Schlafsaal, in dem sie mit mehreren Studen-
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ten, die auch Praktikanten waren, in großen
Zimmern schliefen.
Nach Abschluss seiner Spezialisierung
ging Gojko nach München, wo er sich beim
Forstinstitut beworben. Dort war er fasziniert von den Möglichkeiten, eine passende
Stelle für ihn zu finden, weil er einige Zeit
bleiben wollte, während seine Aufenthaltspapiere gültig waren. Sie nahmen ihn mit
großer Freude auf und gaben ihm wissenschaftliche, professionelle Arbeit. Er begann
einen Job, der für ihn sehr interessant war.
Baumschnitte, Baumstämme, berechneten
die jährliche Wachstumsrate eines Baumes
oder wie der Baum wuchs und errechnete
darauf basierend das Wachstum einer ganzen Waldregion auf mehreren Baumstämmen.
Die Aufgabe war sehr erfüllend, für die
er 2,5 DEM für eine Arbeitsstunde erhielt.
Nach einer Weile fragte er sich, ob er einige Prüfungen ablegen oder ein Jahr wiederholen könnte, um hier in München den entsprechenden Abschluss als "Forstingenieur"
zu erlangen. Ihm wurde gesagt, dass er sein
Diplom selbst nach seinem Hochschulabschluss nicht verwenden könne, da der Wald
in Deutschland in Staatsbesitz ist und nur
deutsche Staatsbürger arbeiten können.
Also gab er diese Idee auf.
Er spricht ausführlich über die Schönheiten Münchens und darüber, wie praktisch
und gut die Deutschen organisiert sind.
Durch die Spezialisierung in Deutschland
habe er neue Einsichten erhalten, eine neue
Sicht auf die Welt. Für Munich Gojko wird er
unter anderem sagen:
"Als ich durch die Münchner Straßen und
Boulevards ging, war ich fassungslos und
fühlte mich wie auf einem anderen Planeten. Ich dachte, was ist der Unterschied zwischen dem, was ich in Sofia gesehen habe.
Bis dahin dachte ich, Sofia sei die schönste
Stadt der Welt, mit wunderschönen Parks,
Blumen, sauberen Straßen, und am meisten gefiel mir die gelben Steinstraßen rund
um das Denkmal der Befreiung des Kaisers
in der Nationalversammlung, damals noch

russisch Kirche, Palast, Mausoleum von
Georgi Dimitrov und Kathedrale "Alexander
Nevsky" und mehr ... "
Als er das Münchner Institut verließ,
begann er darüber nachzudenken, was er
tun sollte. Ob nach Jugoslawien zurückkehren oder in der Auswanderung bleiben. Er
schlenderte durch die Straßen und Boulevards Münchens, folgte der Leopoldstraße,
der Bannofstraße, dem Stachus, der Schillerstraße und dem Hauptbahnhof und ging
als Omani. Herumlaufen und darüber nachdenken, was zu tun ist? Um in seine Heimat
zurückzukehren, in der er ein mittleres Dasein hat, ein Forstingenieur zu sein oder in
einem fremden Land zu bleiben und von vorne zu beginnen. Die Tischlerindustrie war
ihren Vorfahren nicht fremd. Sie hatten eine
lange Tradition, Großvater Petko, Großvater
Manoil, Urgroßvater Ilko, alle in Istanbul,
Jane in Chicago, USA, Forde in Sofia, Bulgarien. Und er ging mit sieben Jahren nach Sofia, wo er dreizehn Jahre blieb.
In München wanderte er in kurzer Zeit
durch die Stadt und sah die Peterskirche,
die älteste Kirche der Innenstadt, in der
Nähe des Marienplatzes. Es wurde im rumänischen Baustil erbaut und beherbergte
die Mönche vor der offiziellen Gründung der
Stadt im Jahr 1158. In der Nähe befindet sich
die "Kirche des Heiligen Geistes" im gotischen Stil in der Nähe von St. Peter, die 1724
in einen Barockstil umgewandelt wurde und
den berühmtesten Markt in München überblickt.
Die Kirche der Heiligen Muttergottes ist
das bekannteste Bauwerk im Zentrum der
Münchner Metropole und dient als Dom des
Münchener Erzbistums. In der Nähe dieser
Kirche befindet sich die St.-Michael-Kirche, die größte Renaissancekirche nördlich
der Alpen. Die Teatinerkirche ist eine Basilika aus dem späten italienischen Barock
und hat die süddeutsche Barockarchitektur
stark geprägt.
Auch in München lernte Gojko viele
Menschen kennen, die Jugoslawen, Serben,
Kroaten, Bosniaken, Montenegrinern und
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Mazedoniern waren. Deutschland brauchte
nach dem Zweiten Weltkrieg Arbeitskräfte. Es gab auch viele Einwanderer, politische Flüchtlinge, erbitterte Gegner von Titos "Bruderschaft und Einheit", sogenannte
Ustaschas, Tschetniks, Vanchomihailisten,
Ballisten und Flüchtlinge aus Bulgarien, Polen, der Tschechoslowakei und Rumänien.
München war also bunt, gemischt mit Menschen aus allen europäischen und balkanischen Ländern und Nationen.

Serben, bosnische Kroaten, Slowenen und
Bulgaren gehörten. Sie versprachen, ihm
bei der Einreichung von Asylunterlagen zu
helfen dem er zustimmte und ein "Geheimnis" wurde, das heißt der sogenannte Sekretär der mazedonischen Sektion. Sie trafen
ihn, halfen ihm und rieten ihm, sich zuerst
im Flüchtlingslager in Schorndorf bei Nürnberg zu melden und dann das gesamte Untersuchungs- und Untersuchungsverfahren
zu beginnen.

Während seines Aufenthalts in München wurde Gojko vieles klar, wie zum Beispiel der unnatürliche Militärpakt von 1954
zwischen Jugoslawien, der Türkei und dem
monarchofaschistischen Griechenland, der
sich direkt an den Interessen des mazedonischen Volkes orientierte. In München traf er
viele demokratisch ausgebildete und nichtextremistische Patrioten, die für demokratische Mittel zur Demokratisierung Jugoslawiens kämpften.

Zu dieser Zeit konnten nur diejenigen,
die zuvor aus politischen und religiösen
Gründen verfolgt und inhaftiert worden
waren, in Deutschland bleiben und leben.
Und Gjoko fing an, in einer Münchner Baufirma zu arbeiten, die ihm auch eine saubere
und gut beheizte Wohnung schenkte. Daher fiel es ihm schwer, seine Zukunft und
seinen Wohnort zu bestimmen. Er zögerte,
nach Mazedonien zurückzukehren oder in
Deutschland zu bleiben und als Einwanderer ein neues Leben im Ausland zu beginnen. Er hat lange nachgedacht und die
Vor- und Nachteile abgewogen. Nach vielen
schlaflosen Nächten, in denen er seine Entscheidung treffen musste, machte er sich in
seinen Berechnungen Gedanken über Fakten und Intuitionen und entschied sich für
Deutschland.

Laut Gojko wurden zu dieser Zeit alle diejenigen, die Titos Politik nicht unterstützten, als "Ustash", "Chetnik", während die Mazedonier als "Vanchomihailisten" bezeichnet
wurden. Viele von ihnen beteiligten sich am
Kampf für eine bessere demokratische Zukunft innerhalb der "Südslawischen Demokratischen Union", zu der Montenegriner,

172

PART VI  DEUTSCHLAND - DIE NEUE DESTINATION VON GOJKO

SLAVÉ KATIN • Мonograph GOJKO ЈAKOVLESKI

DEUTSCHLAND ODER
MAZEDONIEN DAS WAR DIE FRAGE

F

ür Gojko Jakovleski war es nicht einfach, die Entscheidung zu treffen,
in Deutschland zu bleiben, weil das
die Frage war- Mazedonien oder Deutschland. In Mazedonien musste er nur noch
zwei Prüfungen bestehen, um die Forstwissenschaftliche Fakultät zu absolvieren und
Forstingenieur zu werden, was eine sichere
Existenz in seiner Heimat garantierte. Dennoch herrschte in ihm der Wunsch nach
Unsicherheit, er wollte das Leben in einem
fremden Land erleben, das Leben, das seine
Vorfahren einst lebten.
Als er sich bereits entschieden hatte zu
bleiben, verließ er die Münchner Baufirma
und ging in das Lager Zirndorf in der Nähe
von Nürnberg. Es ist eine Stadt im deutschen Bundesland Bayern, im Landkreis
Mitte Frankonie. Sie liegt an der Pegnitz
und am Rhein-Main-Donau-Kanal, etwa 170
Kilometer nördlich von München und ist die
größte Stadt in Frankonie.
Dort wurde der Nürnberger Prozess (oder
Nürnberger Prozess) abgehalten, der als
Prozess gegen prominente Mitglieder der
politischen, militärischen und wirtschaftlichen Führung des Dritten Reiches bezeichnet wurde. Die Prozesse fanden von 1945 bis

1949 im Nürnberger Justizpalast statt. Der
erste und bedeutendste dieser Prozesse war
der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher des internationalen Kriegsverbrechertribuns, der 24 Personen der wichtigsten gefangenen Führer im nationalsozialistischen
Deutschland verurteilte.
Laut Gojko befanden sich im Lager
Flüchtlinge aus den sogenannten "kommunistischen Staaten". Die meisten Flüchtlinge
kamen aus Polen, der Tschechoslowakei, es
gab viele Russen, Ukrainer, Rumänen und
aus Jugoslawien waren die meisten Kroaten,
Serben, dann Montenegriner, Bosniaken,
Slowenen, Albaner. Mit einem Wort, es gab
Flüchtlinge aus ganz Osteuropa.
Unter anderem gab es verschiedene Organisationen im Lager - humanitäre, kirchliche, und jeder musste erklären, wohin er
wollte, in welches Land er ziehen wollte. Und
in Deutschland durften sie nur diejenigen
Flüchtlinge bleiben, die nachweisen konnten, dass sie wegen ihrer politischen oder
religiösen Zugehörigkeit und ihres Engagements inhaftiert oder verfolgt wurden. Es
konnten also nur diejenigen übrig bleiben,
die nach der Genfer Flüchtlingskonvention
von 1954 einen Anspruch auf Asyl hatten.
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Das Verfahren dauerte fünf bis sechs
Monate und während dieser Zeit durfte niemand das Lager verlassen. Nach einer Weile
wurde Gojko zum US-Konsulat nach Frankfurt gerufen, weil er im Lager den Wunsch
geäußert hatte, nach Amerika zu ziehen.
Er dachte, es wäre das Beste für ihn, weil er
Verwandte in Chicago hatte. Trotz seines
Wunsches erhielt er kein Export-Visum in
die USA. Also zog Gojko in die nächstgelegene Stadt Homburg - Saar.
Inzwischen wurde er vom Ministerium
für Bildung und Kultur in München informiert, dass seine Gymnasium Diplom nostrifiziert worden ist und zwei Semester Studium an der Fakultät für Forstwissenschaften
in Skopje anerkannt worden sind. Das hat
ihn sehr gefreut und Homburg - Saar wurde
sein nächster Wohnort. Es ist eine Universitätsstadt im Saarland und Verwaltungssitz des Landkreises Saar-Pfalz unweit der
französischen Grenze. Er ist bekannt für die
Medizinische Fakultät der Universität des
Saarlandes. Die Stadt ist auch für die Kalzbergbrauerei bekannt.
Mit der Immatrikulation an der Medizinischen Fakultät erfüllte sich sein erster
Wunsch, Arzt zu werden. Gleichzeitig wurde er motiviert, weiter zu kämpfen und im
mächtigen Deutschland die allen, die studieren und arbeiten wollten, große Chancen
eröffnete, erfolgreich zu sein. In den schwierigsten Zeiten wurde sie von dem Gedanken
geführt, dass das Leben so ist und man muss
mit der gleichen Enthusiasmus mit dem Leben fortgesetzt.
Während er an der Medizinischen Fakultät in Homburg-Saar war, bestand er die
Prüfungen in den ersten beiden Jahren mit
großem Erfolg. Gleichzeitig las er in seiner
Freizeit Bücher, die ihn in die Geschichte
und Kultur, die Besonderheiten Deutschlands sowie die aktuellen gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Verhältnisse
des Staates einführten. Er tat dies mit großer Liebe, denn er entschied sich, sein Leben
in diesem demokratischen Land zu verbringen, das auf dem Schutz des Eigentums und
der Meinungsfreiheit beruhte.
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Als Gojko die Geschichte Deutschlands
studierte, kam er zu dem Schluss, dass WestBerlin eine Stadt mit einer bestimmten Geschichte und Gegenwart ist und sich von allen Städten in Europa stark unterscheidet.
Es ist eine internationale, weltoffene Stadt
und Kulturstadt mit einem äußerst lebendigen und vielfältigen Theater-, Kunst- und
Musikangebot. Das war eine große Herausforderung. Im Oktober 1965 verließ er Homburg und ging nach West-Berlin, um ihn zu
besuchen und sein Glück da zu suchen. Tao
bedeutete nicht, das Studium an der Medizinischen Fakultät aufzugeben.
Als Gojko 1961 nach Deutschland kam,
wurde Berlin durch eine Betonmauer nach
Osten und Westen geteilt. Er konnte nicht
verstehen, wie eine Stadt, die einmal ein
Ganzes war, in zwei Teilen funktionieren
und überleben kann, mit einer hohen Mauer
und Stacheldraht.
Zu dieser Zeit wurde Berlin von vier
Staaten regiert. Westberlin wurde von westlichen Verbündeten regiert: den Vereinigten
Staaten, Großbritannien und der BRD sowie
der DDR unter dem starken Einfluss der
UdSSR (Sowjetunion der Sozialistischen Republiken). Nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 erlangte die Stadt ihren
Status als Hauptstadt Deutschlands zurück
und beherbergte rund 150 ausländische Botschaften.
Berlin ist heute die Hauptstadt Deutschlands und eine der 16 Bundesländer. Berlin ist mit rund 5 Millionen Einwohnern
die größte Stadt Deutschlands. Es ist die
zweitbevölkerungsreichste Stadt und das
achtbevölkerungsreichste Stadtgebiet der
Europäischen Union. Es liegt im Nordosten Deutschlands und ist das Zentrum der
Metropolregion Berlin-Brandenburg. Geografisch liegt die Stadt in der europäischen
Tiefebene und ist daher durch das gemäßigte saisonale Klima geprägt. Etwa ein Drittel des Stadtgebiets besteht aus Wäldern,
Parks, Gärten, Flüssen und Seen.
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Die ersten Aufzeichnungen der Stadt
stammen aus dem 13. Jahrhundert. Berlin
war die Nachfolgehauptstadt des Königreichs Preußen (1701-1918), des Deutschen
Reiches (1871-1918), der Weimarer Republik
(1919-1933) und des Dritten Reiches (19331945). Berlin war in den 1920er Jahren die
drittgrößte Stadt der Welt.

historischen Erbe lockt die Stadt auch internationale Filmproduktionen an. Berlin ist
bekannt für Festivals, vielfältige Architektur, Nachtleben, zeitgenössische Kunst, öffentliche Verkehrsmittel und hohe Lebensqualität. Die liberale Lebensweise und der
moderne Zeitgeist ziehen junge Menschen
und Künstler aus aller Welt an.

Berlin hatte eine turbulente Geschichte
des 20. Jahrhunderts, die an den Holocaust
und die Graffiti-Überreste der Berliner Mauer erinnerte. Sie errichtete im 18. Jahrhundert das Brandenburger Tor und wurde zum
Symbol der Vereinigung. Die Stadt ist auch
für ihr künstlerisches Leben bekannt, insbesondere für die 1963 erbauten Berliner Philharmoniker.

Deswegen kam auch Goyko und plante,
ein paar Monate in West-Berlin zu bleiben.
Er dachte, wenn er sich an die medizinische
Fakultät in dieser Stadt nicht studieren
konnte und wenn er keinen geeigneten Job
finde, würde er wieder nach Homburg zurückkehren. Und so machte sich Gojko für
ihn mutig auf den Weg in diese unbekannte
Stadt, der Berlin genannt ist.

Berlin ist eine Weltstadt der Kultur,
Politik, Medien und Wissenschaft. Die
Wirtschaft basiert in erster Linie auf dem
Dienstleistungssektor und umfasst eine
Vielzahl von Kreativindustrien, Medienunternehmen, Kongress- und Kongresszentren. Berlin ist ein kontinentales Drehkreuz
für den Luft- und Schienenverkehr und eines
der meistbesuchten Touristenzentren der
EU. Wichtige Branchen in der Stadt sind: Informationstechnologie, Pharmaproduktion,
Biomedizintechnik, Biotechnologie, Optoelektronik, Verkehrstechnik und erneuerbare Energien.

Dann sah Berlin zum aller ersten Mal.
Dort kannte er niemanden, auch kennte er
keine Mazedonier da, die ihm helfen konnten. Er glaubte in sich selber und wusste
dass mit hartem Arbeit er Erfolg haben
kann. Er konnte nicht verstehen, dass Berlin seinen zukünftigen Lebensstil erwecken
würde, dass er in die Handelsgewässer eintreten würde, dass er dort eine Familie mit
allen Sehenswürdigkeiten gründen würde,
dass Berlin sowohl Freude und Trauer als
auch Erfolg und Misserfolg in Beruf und Leben sein würde, dass Dort wird er das Glück
eines besseren und glücklicheren Lebens
haben, in dem seine Liebe zu Mazedonien bereichert und verstärkt wird, was das Schicksal der Familienemigranten fortsetzt.

In der Metropole leben weltbekannte
Universitäten, Forschungsinstitute, Sportveranstaltungen, Orchester, Museen und
viele Prominente. Mit ihrem urbanen und
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IN DER KIRCHE DER
HEILIGEN METHODIUS
IN ELVANGEN

E

s war Morgen, wenn das Flugzeug von Skopje nach Nordwesten
nach der Metropole Frankfurt flog.
Frankfurt hat einer des größten Flughafens
der Welt. Aber Frankfurt ist bekannt als der
Kaiserstadt wo, die deutschen Könige gekrönt waren und ist ein Ort , wo der erster
deutscher Parlament formiert war; die Stadt
des berühmten Dichters Goethe; Stadt von
alten Kirchen und moderne Gebäude; Kapital von Banken und Unternehmen; Weltzentrum für internationale Business.
Wir kamen am Nachmittag in Frankfurt
an und setzten unsere Reise nach Stuttgart,
nach Elvangen, zu dem Ort fort, genauer gesagt zu dem Gefängnis, in dem die slawische
und mazedonische Aufklärung, der Geistliche und Lehrer des heiligen Methodius von
Thessaloniki - Mähren, sich verdunkelte.
Der Mann, der alle universellen Werte des
geistigen, erzieherischen und kulturellen
Lebens der allgemein slawischen Bevölkerung leitete.
Am Vorabend verließen wir Frankfurt
und den Bus wir nach Stuttgart ging, und
von dort nach Ellwangen, wo er die Feier des
Todes von slawischen und mazedonischen
Erzieher statt, einem christlichen Missionar
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und ramnoapostol St. Methodius, in dessen
Ehre und hielt Manifestation " Mazedonien
Honorig St. Methodius “. Die Feier wurde
von einer staatlichen und kirchlichen Delegation aus Mazedonien besucht.
Bei unserem Besuch in den Ländern der
Europäischen Union waren wir eine Delegation, die aus Erzbischof SH bestand. Mihail, Leiter der mazedonischen orthodoxen
Kirche; Metropolit Kiril, Polog-Kumanovo-Bischof, Metropolit Gorazd, europäischer Bischof und Verfasser dieser Zeilen,
in seiner Eigenschaft als Vizepräsident des
Ausschusses für die Beziehungen zu den
Religionsgemeinschaften der Republik Mezedonien
Am späten Abend kamen wir in der Stadt
Elvangen in Baden-Württemberg an. Da befindet sich der Ort, an dem der Heilige Methodius von Thessaloniki ein Gefangener
der damaligen Verhältnisse war. Elvangen
hat ca. 15.000 Einwohner und liegt ca. 110 Kilometer südöstlich von Stuttgart. Die Stadt
wird bereits im 7. Jahrhundert erwähnt, während sie im 9. Jahrhundert Sitz des Erzbistums, des Bistums und des Kirchengerichts
ist. Elvangen ist ein Gemeindezentrum von
11 umliegenden Dörfern und Kleinstädten.
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Die Stadt begann sich um den Klosterkomplex zu entwickeln, der im Mittelalter
eine Hochburg des Christentums war. Elvangen erstreckt sich über ein mildes Plateau
mit üppiger Vegetation, Wäldern, heimischen Feldern und Weinbergen. Es ist auch
bekannt für seinen wunderbaren Wein und
Bier. Elvangens Bürger gelten als sehr wertvoll und gehören zu den ersten in Deutschland, die mit der Herstellung von Bier begonnen haben. Es ist auch bekannt für seine
Batterieindustrie - Warta - die die Welt mit
Batterien aller Art versorgt.

ße, die das Gebäude mit der Methodius Dark
verbindet. Die kleine schmale Straße heißt
"Methodist Dark". Es wird vermutet, dass der
Heilige Methodius tagsüber stundenlang im
Klosterkomplex verhört wurde, während
er aus Sicherheitsgründen für die Nacht in
einen speziellen Keller gebracht wurde, in
dem er im Gefängnis festgehalten wurde.

Während unseres Besuchs wurden wir
darüber informiert, dass der kirchliche Hof
in der Stadt Elvangen seit dem Mittelalter
und traditionell funktioniert und dieser Hof
heutzutage in dieser kleinen Stadt untergebracht ist. Auch für die Bewohner von Elvangen ist die besondere Präsenz des Bildnisses des hl. Methodius und seines Namens
im Volksglauben. Neben dem heiligen Benedikt wird der heilige Methodius zum Schutzpatron ernannt.

Für die Einwohner von Elvangen ist es
charakteristisch, dass sie dem Umweltschutz und der Landschaftsgestaltung sowie der antiken alpinen Architektur große
Aufmerksamkeit schenken. Im Gespräch
mit ihnen haben wir erfahren, dass sie stolz
auf den Namen Deutsche sind und dass sie
direkte Nachkommen der Deutschen sind.
Sie haben üppige Kostüme, melodische Folklore, voller Lieder und typischer Alpentänze und -tänze.

Der Klosterkomplex befindet sich in
Elvangen, wo der Regensburger Kirchengerichtshof den heiligen Methodius wegen
Häresieverbreitung zu drei Jahren Haft verurteilte. In den kommenden Jahrhunderten
wurde jedoch die Arbeit und das Engagement des heiligen Methodius zur Verbreitung des Christentums neben den drei toten
Sprachen (Hebräisch, Griechisch und Lateinisch) und Slawisch von ihnen anerkannt
und bei der Verbreitung des Christentums
auf Deutsch angewendet.
Daher gehören Legenden zum Volksglauben, dass St. Methodius die Stadt vor großen
Überschwemmungen, Stürmen und Infektionskrankheiten bewahrt hat. Es gab Fälle
von Anbetern und Bitten an den heiligen
Methodius, die Krankheiten kleiner Kinder
zu heilen oder "das Glück des Bräutigams zu
öffnen und zu gebären". Deshalb arbeiten die
Bürger von Elvangen am St. Methodius-Tag
nicht.

Infolge seiner Politik gegenüber dem slawischen Pädagogen wird der heilige Methodius in einer Kirchengemeinde dargestellt,
in der seine Jünger unterrichten und sie mit
dem Christentum bekannt machen.

Ansonsten fand zur Feier des heiligen
Methodius ein Gottesdienst in der katholischen Kirche im Zentrum von Elvangen
statt. Nach dem Gottesdienst marschierte eine Prozession von mehreren hundert
Menschen vor die Gedenktafel, auf der der
Heilige Methodius von Thessaloniki drei
Jahre lang inhaftiert war.
Es wurde eine Gedenktafel geweiht, die
dem heiligen Methodius gewidmet ist und
lautet: " Respekt und ewiger Dank an unseren Aufklärer und christlichen Missionar,
den gleichberechtigten Apostel Heiliger
Methodius." So drückten Mazedonien und
das mazedonische Volk auf der ganzen Welt
dem Mann ihre ewige Dankbarkeit aus, der
die erste Furche in der Ausbreitung des
Christentums und der Erleuchtung der gesamten slawischen Rasse aufgegeben und
sie aus der jahrhundertealten geistigen
Dunkelheit entfernt hatte.

In der Nähe des Klosterkomplexes Elvangen befindet sich der Methodiusplatz.
Daneben befindet sich die Methodiusstra-
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V
ВО ГЕРМАНИjА
КАКО ДОМА

ИСТОРИСКИОТ РАЗВОJ НА ИСЕЛУВА

АТА ВО ЕВРОПА

АКТИВНОСТИ НА ГОJКО ВО ГЕРМАНИJА
ПОЧЕТОКОТ НА РЕСТОРАНСКИОТ БИЗНИС ВО БЕРЛИН
„НОВО СКОПЈЕ“ – МАКЕДОНСКА КУЌА НА ВИСТИНАТА
ВО БОН - ПО ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНИЈА

Едно име имаме
во душата го носиме
за тебе живот даваме
о, Македонијо!
Народна песна

part

V
in germany

like at home
THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF EMIGRATION TO EUROPE
GOYKO'S ACTIVITIES IN GERMANY
THE BEGINNING OF THE RESTAURANT BUSINESS IN BERLIN
"NEW SKOPJE" - MACEDONIAN HOUSE OF TRUTH
IN BONN - AFTER THE TRUTH ABOUT MACEDONIA

We’ve got only one name,
We keep it in our souls.
We give our lives for you,
O, Macedonia!
Folk song

Гојко Јаковлески
во Германија /
Goyko Jakovleski
in Germany

Гојко и Мане со претседателот Борис Трајковски / Goyko and Mane with the president Boris Trajkovski

Демонстрации во Берлин / Demonstrations in Berlin
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ИСТОРИСКИОТ РАЗВОj
НА ИСЕЛУВА АТА
ВО ЕВРОПА

Р

азвојниот пат на македонското
иселување кон Европа во основа
се совпаѓа со развојот на настаните на Балканот и уште повеќе во зависност
од тоа како се движеле настаните околу
Македонија. Како резултат на тоа преселничките движења на Македонците и нивниот интензитет биле условени, пред се’,
од економски 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 се засилило по Илинденското
востание во 1903 година, а особено било
изразено по Балканските војни и по Првата светска војна, кои наместо слобода од
петвековното ропство, на Македонците
им донеле тројна поделба, угнетување,
асимилација, денационализација и физичко уништување, што ги спроведувале
порано ослободените соседи, Бугарија,
Кралска Југославија, Грција и Албанија.
Она што се случувало во минатото особено во текот на Балканските и по Првата
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светска војна, за релативно кусо време во
одделни делови на Македонија настанале
крушни миграциони движења и етнички
измени кои имале катастрофални 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 вкупно се иселени
232.000 Македонци, а на нивно место грчките власти доселија и ја колонизираа
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. Иселувањето се засилило
по Втората светска војна, посебно по поразот на Демократската армија на Грција
во Граѓанската војна во Грција, на чија
страна масовно учествуваше и македонското население од егејскиот дел на Македонија, со надеж дека конечно ќе ги
добие своите национални и социјални
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THE HISTORICAL
DEVELOPMENT OF
EMIGRATION TO EUROPe

T

he development path of the Macedonian emigration to Europe
basically coincides with the developments in the Balkans and even more
so with the developments related to Macedonia. As a result, the migrant movements
of the Macedonians and their intensity were
conditioned, above all, by economic living
and working conditions, and in many cases
by reasons of a national-political nature.
The fortune seeking, that is, moving from
Macedonia to Europe was smaller in number
compared to the emigration to the United
States, Canada and Australia. However, the
emigration from Macedonia was increased
after the Ilinden Uprising in 1903, and was
particularly intensified after the Balkan
Wars and the First World War, which instead of liberating them from five centuries
of slavery, brought to the Macedonians a
threefold division, oppression, assimilation,
denationalization, and physical destruction,
carried out by formerly liberated neighbors
Bulgaria, the Royal Yugoslavia, Greece and
Albania.
What happened in the past, especially
during the Balkans Wars and after World
War I, resulted in relatively short periods
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of crucial migration movements and ethnic
changes that had disastrous consequences
for the Macedonian population in certain
parts of Macedonia.
Thus, according to certain data, out of
all three parts of divided Macedonia, 60%
of the emigrated Macedonians were from
Aegean part, 25% from Vardar part and 15%
from Pirin part of Macedonia. According to
the UN Special Commission for the Balkans,
however, in a report of 13 May 1949, 232,000
Macedonians were displaced from Aegean Macedonia, and in their place the Greek
authorities brought and inhabited Greek
Macedonia with Greek refugees from Asia
Minor.
Also, the eviction of the population from
all parts of Macedonia has been intensified
between the two world wars, and especially
after the world crisis. The emigration intensified after World War II, especially after the
defeat of the Greek Democratic Army in the
Greek Civil War, in which the Macedonian
population from the Aegean part of Macedonia participated en masse, hoping to finally
obtain their national and social rights. Due
to the reprisals and other deliberate pressures of the Greek authorities over the Mac-
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права. Поради репресалиите и другите
смислени притисоци на грчките власти
низ македонското население, во овој период огромен број Македонци и други националности беа присилно принудени на
преселување и мораа да ги напуштат своите родни места. Ваквите појави беа особено изразени во Леринско-Костурскиот.
Карактеристичен е и периодот по 1960
година. Тогаш со отворањето на СФР Југославија спрема светот и со вклучувањето во меѓународната поделба на трудот,
паралелно со создавањето на аграрно
население во градовите и со либерализацијата на политиката за одење на работа во други земји, дојде до иселување на
поголем број работници и интелектуалци од тогашна СР Македонија во Европа.
Преселнички движења од Македонија
кон Европската Унија се присутни и денес, меѓутоа нивниот интензитет е различен, зависно од економско-политичкиот
момент во Македонија, на Балканот и во
светот.
За разлика од САД, Канада и Австралија, кон Европа преселбите на Македонците се интензивираа по Втората светска
војна и траат се’ до денес. Македонците
започнаа да се доселуваат првин на така
нареќена „навремена работа“, а потоа од
година во година тоа добива траен карактер – за стално. Особено во седумдесетите години од минатиот век, притисокот
за организирани барања на работници од
разни европски агенции и компании, станал се’ поголем. Таквите барања ги прифатија и бироата за вработување, преку
кои се вршел упис на заинтересираните
работници, а потоа и разни агенции и посредници кои ги упатуваа нашите луѓе
директно во западноевропските земји,
особено во Германија, Швајцарија, Франција, Данска Шведска. Карактеристично
е што, во почетокот на времената 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 една
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до пет години, да заработат, да спечалат
некоја пара и потоа да се вратат назад во
татковината.
Подоцна се покажа дека само мал број
од македонските граѓани кои заминале во
Европа при крајот на шеесеттите и во почетокот на седумдесеттите години се вратија во земјата, додека поголемиот број се
прилагодија на животните и работни услови во новите средини. Тие си ги земале
своите семејства, а со тоа започнал новиот
бран емиграциони 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, почнаа да се самоорганизираат.
Македонските клубови и здруженија се
формирале како потреба за ублажување
на носталгијата, копнежот по своите, од
кои многумина биле подолго одвоени, но
и потребата за меѓусебно дружење и комуницирање и за полесно реализирање на
одделни нивни заеднички потреби. Така,
постепено почнале да се јавуваат нови облици на дејствување на спортски, фолклорен, културен, образовен и друг план, кои
со текот на времето прераснуваа во богат
мозаик од активности на многу полиња, се
разбира, зависно од условите, потребите
и можностите на Македонците во новите
средини во Европската Унија.
Инаку, почнувајќи од седумдесеттите
години, бројот на новосоздадените цркви и црковни општини, клубски и други
асоцијативни облици на собирање во во
европските земји, се’ повеќе се зголемува. Најголемиот број Македонци членуваа
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: Македонците во тогашните европски земји да си
отворат свои катчиња во една заемна ко-
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edonian population, large number of Macedonians and other nationalities were forced
to resettle during this period and had to
leave their homeland. Such incidents were
particularly manifested in the Lerin-Kostur
region.
The period after 1960 is also characteristic. Then, with the opening of the SFR Yugoslavia to the world and the involvement
in the international division of labor, along
with the creation of an agrarian population
in the cities and the liberalization of the
policy to seek a job in other countries, more
workers and intellectuals from the then SR
of Macedonia moved from Macedonia to
Europe. Migration movements from Macedonia to the European Union are present
today, but their intensity varies depending
on the economic and political conditions in
Macedonia, the Balkans and the world.
Unlike the United States, Canada, and
Australia, the migration of Macedonians
to Europe intensified after World War II
and continues to this day. At first, Macedonians started to move to Europe for a trial
period, after which lot of them decided to
permanently stay there. Especially in the
seventies of the last century, the pressure
for organized demands for workers from
various European agencies and companies
has been increasing. Such requests were accepted by the employment bureaus, which
made lists of interested workers, and then
various agencies and intermediaries who
sent our people directly to Western European countries, especially Germany, Switzerland, France, Denmark and Sweden. It is
characteristic that at the beginning of the
temporary work in these countries, young
people, who were single, without families,
were leaving in an organized way. Almost all
of them left with signed contracts in their
pockets, which meant they would have to
stay one to five years to earn for a living,
to make some money and then to return to
their homeland.
Later, it turned out that only a small
number of Macedonian citizens who left
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to Europe in the late 1960s and early 1970s
returned to their country, while the majority has adjusted to the living and working
conditions in their new environments. They
dragged their families, which started the
process of new wave of emigration movements from Macedonia to Europe. The Macedonians in Europe, especially in Germany
and Sweden, in the sixties of the previous
century, almost with the beginning of their
mass arrivals at what was then called temporary work, began to self-organize.
Macedonian clubs and associations were
established to satisfy their need to mitigate
their home sickness, the longing for their
families, many of which have been separated for a long time, but also the need for socializing and communicating with each other and for the realization of their common
needs. Thus, new forms of sports, folklore,
cultural, educational and other activities
began to emerge, which over time grew into
a rich mosaic of activities in many fields, of
course, depending on the conditions, needs
and opportunities of the Macedonians in
new environments in the European Union.
It is worth mentioning that since the
1970s, the number of newly established
churches and church municipalities, clubs
and other forms of association in European
countries was increased. Most Macedonians
are members or regular visitors to these numerous associations, where they organize
religious, national, folklore, sports, cultural
and other events.
In that way the first sparks appeared, the
first gatherings and friendships took place.
The initiators of those events emphasized
the obvious need and intention: Macedonians in the then European countries should
open their own corners in a mutual correlation, with the widest possible arrangements
and in cooperation with the homeland to
activate all their potentials. These were
chances and opportunities to develop various activities, in the most dignified way to
affirm the Macedonian name, the Macedonian state and the Macedonian truth. The

187

СЛАВЕ КАТИН • Монографија ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ

релација, 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 најдостоинствен начин да
се афирмира македонското име, македонската државаи македонската вистина. Со
формирањето пред се’, на македонските
православни цркви и црковни општини,
како и друг вид асоцијации, се создадоа услови за негување на роднокрајното културно наследство, на религијата, традициите и
обичаите, како и се зачувува македонскиот
идентитет и македонската вистина.
Раселувањето на емигрантите од логорите во Грција, Италија и Австрија, пак,
започна 1951 година, главно, во Австралија,
Нов Зеланд и Јужна Америка (Бразил и
Аргентина). Меѓутоа, такво иселување започнало во 1957 година кон Белгија, 1958 и
1961/62 во скандинавските земји, а во седумдесеттите години тој бран се засили.
Се проценува дека само од Република
Македонија во земјите на стариот континент денес има над 150.000 Македонци.
Исто така има и неколку десетици илјади
етнички Албанци, Турци, Роми и други од
Р.Македонија, кои, пак, таму живеат и работат над четириесет години. Најголем
број од нив над 80.000 се во Германија, над
20.000 во Швајцарија; по десетина 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 Беломорска Македонија и помал број од
Пиринска Македонија. Овој број на Македонците во Европа во последните години
само се зголемува и има различни осцилации.
Македонците кои работат во поголемите центри ширум Европа, уште со доаѓањето имаат организиран живот преку организациите, клубовите, друштвата, црковните
општини, печатот и друтите асоцијации.
Досега се формирани околу 40 клубови и
друг вид асоцијации, со македонско национално обележје и тоа: во Германија дваесе-
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тина, 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), културно-забавни,
воспитно-образовни, црковно-просветни,
спортски и други активности, кои придонесуваат за зближување во новите средини во Европската Унија.
Уште со доаѓањето во новите средини во
повоениот период, Македонците во западно-европските земји правеа обили да се организираат. Во почетокот иницијатори беа
поединци-емигранти декларирани како
антикомунисти во прифатните логори.
Оние, пак, емигранти во грчките логори кои
изјавија дека се Македонци беа изложени
на посебен режим на измачување. Тие беа,
главно, членови на Македонскиот национален комитет (МНК), подоцна преименуван во Ослободителен комитет на Македонија (ОКМ), на Движењето за ослобудвање
и обединување на Македонија (ДООМ), на
Народноослободителниот фронт на Македонија (НОФМ) и други организации. Македонците во западно-европските земји,
покрај тоа што се организираа во политички партии, обично се групираа и печатеа
информативни гласила, преку кои ја изразуваа својата политичка и национална
определба.
Македонците во западно-европските
земји, по примерот на прекуокенаските
земји, САД, Канада и Австралија, во изминатите децении, започнаа да се организираат на црковно-национално поле. Така,
уште во седумдесеттие години, најпрвин
во Шведска, потоа Данска, Германија,
Швајцарија, Австралија, Франција, Велика
Британија... Како резултат на силниот подем денес се организирани или се во формирање триесетина македонски православни црковни општини кои се во состав
на Европската епархија на Македонската
православна црква.
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establishment of the Macedonian Orthodox
Churches and church municipalities, as well
as other associations, created conditions
for nurturing the native cultural heritage,
religion, traditions and customs, as well as
preservation of the Macedonian identity
and Macedonian truth.
Displacement of migrants from camps
in Greece, Italy and Austria, began in 1951,
mainly in Australia, New Zealand, and South
America (Brazil and Argentina). However,
such emigration began in 1957 to Belgium,
1958 and 1961/62 in the Scandinavian countries, and in the seventies of the previous
century that wave was intensified.
It is estimated that over 150,000 Macedonians live and work in the countries of
the old continent today. There are also tens
of thousands of ethnic Albanians, Turks,
Roma and others from the Republic of Macedonia, who have lived and worked there for
more than forty years. Most of them, that
is, more than 80,000 are in Germany, more
than 20,000 are in Switzerland; there are
also tens of thousands who live and work
in Sweden, Austria, France, Denmark, Belgium and other European Union countries.
According to unofficial data, there are tens
of thousands of Macedonians from Aegean
Macedonia and a smaller number from Pirin
Macedonia. This number of Macedonians
in Europe in recent years has only been increasing with various oscillations.
Macedonians who work in major centers
throughout Europe enjoy, since their arrival, organized life through organizations,
clubs, associations, church municipalities,
the printed media and other associations.
So far, about 40 clubs and other associations have been formed, with Macedonian
national features: in Germany about 20, in
Sweden about ten, few of them in France, in
Denmark, in Austria and so on. This form of
social gathering contributes to the preser-
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vation of the national and cultural identity
of the Macedonians and their connection
to their native land. Here, with more or less
success are organized informational (press,
radio), cultural-entertaining, educational,
church-educational, sports and other activities, which contribute to bringing the Macedonians together in the new environment in
the European Union.
Since their arrival to the new environments in the post-war period, Macedonians
have made efforts to organize themselves in
Western European countries. Initially, the
initiators were individuals - immigrants who
declared themselves in the detention camps
to be anti-communists. Those migrants in
Greek camps who claimed to be Macedonians were subjected to a special regime of
torture. They were mainly members of the
Macedonian National Committee (MNC),
later renamed the Liberation Committee
of Macedonia (OKM), the Movement for the
Liberation and Unification of Macedonia
(DOOM), the National Liberation Front of
Macedonia (NOFM) and other organizations.
Macedonians in Western European countries, although being organized in political
parties, were usually concentrated in groups
and they printed informational newsletters
expressing their political and national affiliation.
Macedonians in Western European countries, following the example of overseas
countries, the United States, Canada and
Australia, have begun to organize themselves at the church-national level in recent
decades. It occurred in the seventies, first in
Sweden, then in Denmark, Germany, Switzerland, Australia, France, Great Britain ... As
a result of the strong rise in the recent time,
about thirty Macedonian Orthodox church
municipalities within the European Diocese
of the Macedonian Orthodox Church are established or are to be established.
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АКТИВНОСТИ НА ГОjКО
ВО ГЕРМАНИjА

У

ште со доаѓањето во Германија,
Гојко Јаковлески се вклучил во
активностите на тогашната емограција. Така,тој се запознал во Минхен
со еден од најстарите емигранти Благоја
Шамбевски – Шамбе со намера да воспостави поблиски контакти со македонската политичка емиграција. Со негова
помош Гојко се запознал со Драган Богдановски, а му обезбедил и потесни врски со хрватската и со српската емиграција.
На 22 август 1963 година, Гојко Јаковлески стекнал статус на политички азилант. За да стекне статус на политички
емигрант Јаковлевски поминал шест
месеци во прифатниот логор за бегалци
Цирндорф. Логорот се наоѓал во близина
на градот Нинберг, баварска област. Логорските денови ги минал во контакти со
емиграцијата која се наоѓала во самиот
логор.
Како резултат на познанствата со
емиграцијата, Гојко Јаковлевски станал
член на Претседателството на Југословенскиот демократски сојуз “Будуќност”
на Собранието што се одржало на 1 де-

190

кември 1962 година во Минхен. На конференцијата биле избрани одбори на
Хрватите, Србите и босанските муслиманската, 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 државјанство. Меѓутоа, неговата упорност и длабока убеденост во чесноста и лојалноста
кон германската држава, во кој секогаш
гледал олицетворение на изградување
на демократско општество и сигурен
праведен поредик, ќе вроди со резултат,
со стекнување германско државјанство.
Во тоа време во Германија Гоце Македонски станал угледен бизнисмен и почитуван граѓанин, но во исто време со поголема љубов се однесувал кон својата родна
татковина Македонија.

V ДЕЛ  ВО ГЕРМАНИJА КАКО ДОМА

SLAVÉ KATIN • Мonograph GOJKO ЈAKOVLESKI

activities of goyko
in germany

S

ince coming to Germany, Goyko
Yakovleski has been involved in
the activities of the emigration at
that time. Thus, he met in Munich with one
of the oldest emigrants Blagoja Shambevski
- Shambe with the intention of establishing
closer contacts with the Macedonian political emigration. With his help, Goyko met
Dragan Bogdanovski and provided him with
closer links with Croatian and Serbian emigration.
On August 22, 1963, Goyko Yakovleski
gained political asylum. To obtain that status, he spent six months in the Zirndorf
refugee camp. The camp was located near
Nuremberg, Bavaria. He spent his camp days
in contact with the emigration that was also
in the camp.
As a result of his connections with emigration, Goyko Yakovleski became a member of the Presidency of the Yugoslav Democratic Union "Buducnost" at the Assembly
held on December 1, 1962, in Munich. Boards
of Croats, Serbs and Bosnian Muslims were
elected at the conference, and a Macedonian national group was formed, led by Goyko
Yakovleski, for which he got membership
ID card.
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In his early years, Goyko Yakovleski manifested political, cultural and church activity, and maintained relationships with numerous Macedonian emigrants in Europe.
According to Goyko's story, in August 1971
at his request he changed his name and surname from Goyko Yakovleski to Gotse of
Macedonia. His activities were the main reason why he had to wait many years to obtain
German citizenship.
However, his persistence and deep conviction in honesty and loyalty to the German state, which he always saw as the embodiment of stable democratic society and a
trustworthy righteous mediator, would yield
the result of acquiring German citizenship.
At that time in Germany, Gotse of Macedonia became a prominent businessman
and respected citizen, but at the same time
he was more affectionate towards his native
homeland Macedonia.
As early as 1972, at the initiative of Dimko
Nechevski as a president and Dragan Bogdanovski as a member of the revolutionary
wing of the Macedonian Liberation Committee (OKM), Gotse of Macedonia began his
activity in the Macedonian patriotic organizations. On the advice of Gotse of Macedo-
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Уште на почетокот 1972 година, по
иницијатива на Димко Нечевски како
претседател и Драган Богдановски член
на револуционерното крило на Ослободителниот комитет на Македонија (ОКМ),
Гоце Македонски ја започнал својата активност во македонските патриотски организации. По совет на Гоце Македонски
Организацијата ќе го промени името од
Ослободителен Комитет на Македонија
во Движење за обединување на Македонија – ДОМ, на вториот вонреден Конгрес
на Комитетот кој се одржал на 30 април
1972 година во Бремен.

нување на Македонија – ДООМ, што било
прифатено со задоволство од првите луѓе
во организацијата. Треба да се спомене
дека политиката на ДООМ спрема Социјалистичка Република Македонија во
рамките на југословенската федерација
била јасно дефинирана во Политичката
платформа, усвоена на конгресот во Бремен. ДООМ ја сметал Социјалистичка Република Македонија за големо историско
постигнување на македонскиот народ,
како македонска национална држава, а
сотоа политиката на ДООМ не била насочена против егзистенцијата на СРМ.

Главната цел на Организацијата била
обединување на распарчена и поробена
Македонија во самостојна македонска
држава, па затоа таа го примала во своите 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
поранешни идејно-политички разбирања
и партиска припадност.

Во март 1963 година, со формираниот
на Иницијативниот одбор за создавање
на Македонската православна црква
„Свети Климент Охридски“ во Западен
Берлин – Германија, Светиот архиерејски
синод едногласно го потврдил и го озваничил предложениот состав, во кој Гојко
Јаковлевски (ГоцеМакедонски) бил претседател. Потоа на на 27 јануари 2002 година на Годишното собрание, на предлог
на надлежниот епархиски архиереј, неговото високо преосвештенство господин
Горазд, Гојко Јаковлевски со акламација
бил прифатен за Доживотен претседател
на црковната општина „Свети Климент
Охридски“ во Берлин.

Инаку, авторитетот на Гоце Македонски меѓу емиграцијата во Западна
Германија и пошироко во Европа беше
неприкосновен и неподелен. Тој беше
моќен човек 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 ДОМ независно
од личностите, што се фракциски поделени во организацијата. Гоце Македонски
бил стожер на организацијата. Неговите
совети за организацијата биле добредојдени и секогаш биле реализирани.
Во тие почетни времиња на формирање на македонски патриотски организации, Гоце Македонски, контактирал со
Богдановски и Шаамбевски и им предложил Организацијата ДОМ (Движење за
ослободување на Македонија) да го добие
името Движење за ослободување и обеди-
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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
материјалната 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 пови-
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nia, the Organization will change its name
from the Macedonian Liberation Committee
to the Movement for the Unification of Macedonia - DOM, at the Second Extraordinary
Congress of the Committee held on April 30,
1972 in Bremen.
The main purpose of the Organization
was the unification of the fragmented and
enslaved Macedonia into an independent
Macedonian state, so it accepted in its ranks
anyone who wanted to work for the unification of Macedonia, regardless of his personal ideas and philosophical understandings,
regardless of whether he was a Democrat,
Communist or Anti-Communist, and regardless of his former ideological-political
understandings and party affiliation.
However, the authority of Gotse of Macedonia among the emigration in West Germany and wider in Europe was undisputed
and undivided. He was a powerful man in the
shadow, or in other words, an non-crowned
leader of Macedonian emigration in Europe. He achieved this through his constant
quiet and unobtrusive activity, and mutual
contacts, which he had with the leadership
of DOOM regardless of the individuals who
were fractionally divided within that organization. Gotse of Macedonia was the pillar
of the organization. His advises were welcomed in the organization and always implemented.
In those early days of the formation of
Macedonian patriotic organizations, Gotse
of Macedonia contacted Bogdanovski and
Shambevski and suggested that the DOM
Organization (Movement for the Liberation of Macedonia) be given the name of the
Movement for Liberation and Unification
of Macedonia - DOOM which was accepted
with satisfaction among the first people in
the organization. It should be mentioned
that DOOM's policy towards the Socialist
Republic of Macedonia within the Yugoslav federation was clearly defined in the
Political Platform adopted at the Bremen
Congress. DOOM considered the Socialist
Republic of Macedonia as a great historical achievement of the Macedonian people,
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as a Macedonian national state, and thus
DOOM's policy was not directed against the
existence of SRM.
In March 1993, with the foundation of the
Initiative Board for establishment of the
Macedonian Orthodox Church "St. Clement
of Ohrid" in West Berlin - Germany, the Holy
Archbishop’ Synod unanimously confirmed
and formalized the proposed composition,
in which Goyko Yakovleski (Gotse of Macedonia) would be the President. Then, on
January 27, 2002, at the Annual Assembly,
on the proposal of the diocese's bishop His
Highness Gorazd, Goyko Yakovleski was accepted by acclamation as lifelong president
of the Church of “St. Clement of Ohrid” in
Berlin.
Goyko Yakovleski was also a member of
the Football Club "Macedonia" from Berlin
since January 1, 1974, with which Goyko continued his sports activity he practiced as a
student at the "Hajduk", a club from Zubovce.
In Berlin, his financial status enabled him to
donate funds and help two Macedonian football clubs "Macedonia" and "Ilinden", as well
as other Macedonian associations, organizations and individuals.
On July 7, 1976, the Organizing Committee of the United Macedonians in West Berlin headed by Gotse of Macedonia sent an
invitation to all Macedonians living in West
Germany at that time. In that invitation, the
Board invited them on the occasion of the
73rd anniversary of the Macedonian national holiday "Ilinden", organized by KUD "Vardar" and the football clubs: "Ilinden 1903"
and "Macedonia" from West Berlin, to attend
the festive celebration held on August 1 of
the same year. The celebration was followed
by a football tournament and a cultural-art
event. In the crowded hall of Macedonian
families, Gotse of Macedonia addressed the
audience.
However, Gotse of Macedonia repeatedly
contacted Dragan Bogdanovski who lived in
Paris at that time. So did his brother Mane
Yakovleski, whom Bogdanovski called "Duke
Mane". These two being affirmators and de-
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кал сонародните 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 прослава
што се одржала на 1 август истата година. Прославата била пропратена со фудбалски турнир и културно-уметничка
приредба. Во преполнетата сала од македонски семејства, на присутните им се
обратил Гоце Македонски.
Инаку, Гоце Македонски постојано
контактирал со Драган Богдановски кој
во тој период живеел во Париз. Тоа го правел и неговиот брат Мане Јаковлески, кого
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
македонското иселеништво во светот. Во
исто време Гојко и Мане знаеле низ какви искушенија минувал Богдановски и со
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какви тешки проблеми секојдневно се судирал, почнувајќи од неговото затворање,
судење, издржување на казната, неговите
активност се’ до неговата смрт.
Гоце Македонски е еден од основачите на политичката партија ВМРО ДПМНЕ.
Имено, во април 1990 година, Богдановски
дошол во Берлин, каде со Гоце Макдонски, неговиот брат Мануил Јаковлевски –
Мане и Стево Доневски – Мајката, го одржале првиот консултативен состанок во
ресторанот “Ново Скопје” за формирање
на партијата ДПМНЕ (Демократска партија за македонско национално единство)
во Република Македонија. Истата година,
на 17 јуни во Домот на младите „25 Мај“
во Скопје, на свеченото собрание, кога
партијата го дови името ВМРО-ДПМНЕ
(Внатрешна македонска револуционерна
организација - Демократска партија за
македонско национално единство), се обрати на Свечениот дел на собранието, почитуваниот, изаслужниот за Македонија
и еден од основачите на ДПМНЕ - Гојко
Јаковлевски, алиас Гојко Делчев Рафкин
– Гоце Македонски,
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fenders of ethnic Macedonia, in addition to
their personal meetings with Bogdanovski,
also had extensive written correspondence
through which one can see his views on the
future of the organization and the Macedonian emigration in the world in general.
At the same time, Goyko and Mane knew
about the temptations Bogdanovski was
going through and what difficult problems
he faced daily, from his imprisonment, trial, serving his sentence, his activities to his
death.
Gotse of Macedonia is one of the founders of the political party VMRO DPMNE.
Namely, in April 1990, Bogdanovski came to
Berlin, where, with Gotse of Macedonia, his
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brother Manoil Yakovleski-Mane and Stevo Donevski-the Mother, held the first consultative meeting in the restaurant "New
Skopje" for the establishment of the DPMNE
(Democratic Party for Macedonian National Unity) in the Republic of Macedonia. The
same year, on June 17, the respected and
honored for Macedonia, one of the founders
of DPMNE - Goyko Yakovleski, alias Goyko
Delchev Rafkin - Gotse of Macedonia addressed at the solemn assembly held in the
“25 May” Youth House in Skopje when the
party was named VMRO-DPMNE (Internal
Macedonian Revolutionary Organization Democratic Party for Macedonian National
Unity).
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ПОЧЕТОКОТ НА
РЕСТОРАНСКИОТ
БИЗНИС ВО БЕРЛИН

З

ападен Берлин за Гојко Јаковлески беше голем предизвик за да
го запознае и таму да ја побара
среќата. Таму пристигнал во октомври
1965 година, и другото утро отишол да
руча во ресторанот-самопослуга што се
наоѓале во близина на прифатилиштето
за бездомници. Цената на менито била
популарна, а лебот го давале без пари,
така што можел од него да јаде колку што
сака. Гојко се сеќава како да било вчера,
зел вариво од грав и грашок. За негова
голема среќа, на соседната маса ручале
двајца градежни работници и разговарале на српско-хрватски јазик.

Почувствувал големо олеснување,
повеќе не бил сам, во негова близина се
наоѓале луѓе од неговата држава. Им се
претставил и започнал разговор со нив.
Меѓу другото, ги прашал дали знаат каде
може да најде работа и дали тие некако
можат да му помогнат. Биле мошне љубезни и веднаш изразиле подготвеност
да му излезат во пресрет. „Знаеме дека од
нашите во Берлин е успешен Матијас Братиќ, католик, дојден е од Босна и Херцеговина, има два ресторана и постојано бара
работници, можеби и сега има потреба од
луѓе“, му рекол еден од нив.
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Откако ручале, сите тројца се упатиле
кон еден од рестораните на Братиќ, кој
бил во непосредна близина. Ресторанот
бил преполн со гости. Долга редица луѓе
чекале пред шалтерот каде што се издавала храната, а сите столови биле зафатени. Гостите претежно биле студенти и
професори од неколкуте факултети што
се наоѓале во близина. Таму Гојко го запознал сопственикот на ресторанот, Матијас Братиќ, кој ја послужувал храната.
Тогаш Гојко му објасни дека доаѓа од Македонија и дека бара работа.
Првото прашање на Братиќ било дали
знае да прави бурек, а Гојко му одговорил
дека бил голем љубител на бурек, но, за
жал, не знаел да го подготвува, но имал
дозвола за работа во Германија. По разговорот и многуте прашања Братиќ го испратил да работи во другиот ресторан, но
да мие садови.
Така уште наредниот ден, веднаш по
пристигнувањето во Западен Берлин,
Гојко нашол работа. Работата била мошне
тешка, постојано му носеле купишта чинии за да ги измие. Не му останувало време ниту за малку одмор, зашто река луѓе
постојано пристигнувале за да се хранат
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THE BEGINNING OF
THE RESTAURANT
BUSINESS IN BERLIN

W

est Berlin was a great challenge for Goyko Jakovlevski.
He wanted to get knowledge
about the city and to seek his fortune there.
He arrived in West Berlin in October 1965.
The next day he went to have lunch at the
grocery store in the vicinity of the shelter
for homeless people. The price of the food
was affordable, and the bread was given for
free so he could eat it for as long as he wanted. Goyko remembers as it was yesterday,
that he took beans and green peas. To his
great happiness, two construction workers
were having a lunch at the neighboring table and spoke in Serbo-Croatian.
He felt a great relief, he was no longer
alone, and people from his country were
near him. He introduced himself and started talking to them. Among other things,
he asked them if they knew where he could
find a job and if they could help him somehow. They were very polite and immediately
expressed their readiness to help him. "We
know that one of our Berliners is successful
businessman. His name is Mathias Bratic, a
Catholic, he came from Bosnia and Herzegovina, has two restaurants and is constantly looking for workers, maybe even now he
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needs to hire workers," one of them told him.
After lunch, all three headed to one of
Bratic's restaurants, which was nearby. The
restaurant was packed with guests. Many
people were waiting in front of the counter
where the food was being delivered and all
the tables were occupied. The guests were
mostly students and professors from several faculties located in the vicinity of the restaurant. Goyko met the restaurant's owner,
Mathias Bratic, who served the food. Goyko
explained to him that he came from Macedonia and was looking for a job.
Bratic's first question was whether he
knew how to make a burek, and Goyko replied that he was a big fan of burek but unfortunately he did not know how to prepare
it but he had a work permit in Germany. After all the questions and many questions
Bratic sent him to work in the other restaurant as a dishwasher.
So the very next day, just after arriving in
West Berlin, Goyko found work. The job was
very difficult, he was constantly given piles
of dishes to wash. There was no time left for
him to rest for a while, as lot of people were
arriving to eat at the restaurant. There were
big crowds all day long. He worked for twelve
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во ресторанот. Преку цел ден имало големи турканици. Работел по дванаесет часа,
без никаква пауза. Тие денови почнал да
го боли грбот и само што ќе стасал во станот, легнувал и од премореност веднаш
заспивал.
Од тешката работа го спасило познавањето на германскиот јазик. По неколку
дена миење садови, сосем случајно кога
минувал низ ресторанската сала, еден
од гостите Германци го прашал нешто, а
Гојко љубезно му одговорил на течен германски јазик. Тоа го слушнал раководителот Жико, кој одамна барал работник што
го познава германскиот јазик, за да може
да го замени.
Тогаш му се обратил на нововработениот Гојко дека наместо да мие садови,
бидејќи говорел германски јазик ќе работи на неговото место, да ги сервира и
аранжира чиниите со храна. Очигледно,
Жика бил среќен што нашол работник
кој добро го знае германскиот јазик, а
Гојко уште посреќен што повеќе нема да
мие чинии и имал поголема плата. Покрај
тоа, новата работа му овозможила да има
контакти со повеќе луѓе, преку кои се запознавал со новините и состојбите во градот. Тоа за Гојко било почетокот на ресторанскиот бизнис во Берлин.
Меѓутоа, по шест-седум месеци работа
во ресторанот на Братиќ, Гојко сакал да
ги продолжи студиите на Медицинскиот факултет во Берлин. Ги поднел документите, но одговорот бил негативен, со
образложение дека сите места биле пополнети. И покрај тоа што не успеал да ги
продолжи студиите по медицина во Берлин, Гојко не сакал да се врати во Хомбург.
Работното место во ресторанот му
било добро, бил одговорен на целиот персонал, бил почитуван од сите, посебно од
сопственикот Братиќ. Го засакал Берлин,
а со него била и неговата љубов – Загорка. Таа работела во кујната на ресторанот. Имала завршено средно угостителско училиште во Белград и решила да ја
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проба среќата во Германија. Била млада
и убава, темпераментна и многу способна
готвачка.
Додека работеле во ресторанот, Загорка и Гојко почесто излегувале за да го
запознаат Берлин, што им била нивна голема желба и цел на нивното доаѓање во
Берлин. Тоа помогнало Гојко да се реши
дефинитивно да остане во Берлин, метрополата која по многу нешта била атрактивна и посакувана за живеење и бизнис.
Искуството што го стекнал во ресторанот и готвачките способности на неговата Загорка сметал дека се доволни да се
обидат да започнат да се занимаваат со
угостителство, во своја сопственост и да
најдат соодветен локал. Меѓутоа, ги мачела помислата како да дадат отказ од работата каде што биле одлично примени од
сопственикот, кој имал голема доверба во
нив. Што да му кажат, како да му објаснат
зошто си заминуваат, а да не го повредат.
По повеќедневно размислување, решиле да му соопштат дека наводно двајцата сакаат да заминат во Виетман, тој да
се бори за правата на виетнамскиот народ, а таа да ги лекува ранетите. Со тоа си
нашле еден вид оправдување.
Но намерата била сосема поинаква.
Имено, по едномесечна подготовка, во ноември 1966 година, отвориле киоск за брза
храна, т.н. имбис. Работеле деноноќно, со
голема љубов и ентузијазам. Биле млади
и можеле да издржат секаков напор. Биле
пресреќни кога пред нивниот киоск започнале да се создаваат долги редици, од
што заработиле повеќе пари што им обезбедувало голема сигурност во работата.
Кога имбисот станал претесен, решиле да отворат ресторан. Така, по една година работење со киоскот, во средината
на 1967 година, нашле погоден локал што
го зеле под закуп. Го реновирале и подготвиле мени со разни специјалитети, посебно македонски. Ресторанот го нарекле
„Скопје кај Македонецот“, односно познат
како „Старо Скопје“.
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hours without any break. In those days, he
began to feel pains in his back and, as soon
as he got to the apartment, he laid down and
fell asleep immediately.
His knowledge of German helped him to
get rid of his hard work. He washed dishes
for few days when, quite by chance as he
walked through the restaurant hall, one of
the German guests asked him something,
and Goyko kindly answered in fluent German. It was heard by Chief Zhika , who had
long sought a German-speaking worker to
replace him.
He then told the newly employed Goyko
that instead of washing dishes, since he
spoke German he would work his job, that is,
he would serve and arrange the plates with
food. Obviously, Zhika was happy to find a
worker who knew German well, and Goyko
was even happier because he was not going
to wash his dishes anymore and he would
receive a higher salary. In addition, the new
job enabled him to get in touch with more
people, to get informed on the news and the
situation in the city. For Goyko, that was actually the beginning of his restaurant business in Berlin.
However, after six or seven months of
working at Bratic's restaurant, Goyko wanted to continue his studies at the Medical
School in Berlin. He submitted the documents, but he was rejected, with the explanation that the quote for enrolled students
was already fulfilled. Despite his failure to
continue his medical studies, Goyko did not
want to return to Homburg.
He was satisfied of his job in the restaurant, he was in charge of all the staff, and he
was respected by everyone, especially by the
owner Bratic. He liked Berlin, and he was together with his love - Zagorka. She worked
in the restaurant kitchen. She had graduated from high school of catering in Belgrade
and decided to try her luck in Germany. She
was young and beautiful, warm-blooded and
very capable cook.
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While working at the restaurant,
Zagorka and Goyko often went out to know
Berlin better, which was their great desire
and purpose for their arrival in Berlin. It
helped Goyko decide to stay permanently
in Berlin, a metropolis that in many ways
was attractive and desirable for living and
business.
In Goyko’s opinion, the experience he
gained at the restaurant and the cooking skills of his love Zagorka was enough
for them to try to start their own restaurant business and to find a suitable place.
However, they were upset by the thought
of quitting the job where they were well received by the owner, who had great confidence in them. What to say to him, how to
explain to him why they were leaving and
not to hurt him, was their dilemma.
After several days of deliberation, they
decided to tell him that the two of them
allegedly wanted to go to Vietnam, so that
Goyko would fight for the rights of the Vietnamese people and Zagorka would give
medical assistance to the wounded. By doing so they have found some kind of justification.
But their intention was quite different.
Namely, after a month of preparation, in
November 1966, they opened a fast food
stand so-called imbis. They worked day and
night, with great passion and enthusiasm.
They were young and could withstand any
effort. They were thrilled when long queues
began to form in front of their fast food
stand, and they earned much more money
that provided them with great job security.
When the imbis became too narrow,
they decided to open a restaurant. Thus,
after a year of working in the fast food
stand, in middle of 1967, they found suitable
premises which they rented. They have renovated it and prepared a menu of different
specialties, mainly Macedonian specialties.
The restaurant was called "Skopje at the
Macedonian", or known as "Old Skopje".
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Меѓутоа, Гојко посакувал да отвори ресторан во центарот на Берлин. Постојано
ги следел огласите во весниците да најде
погоден локал и да ја оствари саканата
цел, да има ресторан во строгиот центар
на Берлин. Неговата желба била ресторанот да биде со препознатлива македонска
кујна и со македонски алкохолни пијалаци и германски и интернационални
специјалитети.
Еден ден среќата му се насмевнала. Во
еден од весниците прочитал дека на „Кудам“, најпознатата берлинска улица, се
издава локал, по што без двоумење склучил договор и започнал подготовки за отворање на ресторанот. Така и се случило
кога на 13 јуни 1969 година се отворил новиот ресторан „Ново Скопје“, кој бил прв
на главната улица „Ку-дам“, а десетти во
Берлин.
На свеченото отворање на ресторанот
присуствувале голем број видни граѓани
на Западен Берлин, меѓу кои градоначалникот, бизнисмени и културни работници. Истовремено, дошле и многумина
Македонци, пријатели на младиот, амбициозен и мошне работлив Гојко, кој го

претворил ресторанот во собиралиште на
Македонците и Германците, особено на
оние кои живееле и работеле во Берлин,
како и гости од разни страни на светот
кои доаѓале организирано да го посетат
Западен Берлин, да го видат Берлинскиот
ѕид и Рајстагот, кои вотоа време претставувале посебна атракција.
Уште од самиот почеток во ресторанот
„Ново Скопје“, била поставена организација на висок степен која функционирала
беспрекорно. Менито било разновидно и
квалитетно, конкурентно, привлечно за
посетителите, а асортиманот на храната
и пијалаците бил богат и вкусен. Секако,
амбиентот кој бил во стилот на македонската куќа, бил декориран со предмети и
украси што се користеле пред стотина години во Македонија“.
Сето тоа помогнало ресторанот „Ново
Скопје“ да биде атракција не само за Германците, туку и за Македонците кои доаѓале од многу места од Германија, Франција, Холандија. Така, оваа „македонска
куќа на храната и пиењето“ останала во
сеќавање на илјадници посетители.

Гојко во Германија / Goyko in Germany
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However, Goyko wished to open a restaurant in the center of Berlin. He constantly followed newspaper advertisements to
find a suitable location and achieve her desired goal of having a restaurant in the very
center of Berlin. His wish was for the restaurant to be recognizable by its distinctive
Macedonian cuisine and Macedonian spirits
and German and international specialties.
One day luck smiled to him. In one of
the newspapers, he read that a bar was
rented on Ku’damm , Berlin's most famous
street, and without hesitation he entered
into a contract and began preparations for
the opening of the restaurant . That is what
happened when the new restaurant "New
Skopje" was opened on June 13, 1969, which
was the first restaurant on the main street
"Ku’damm " and the tenth in Berlin.
The opening ceremony of the restaurant was attended by a number of prominent West Berliners, including the mayor, businessmen and cultural workers. At
the same time, many Macedonians came,
friends of the young, ambitious and hard-
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working Goyko, who turned the restaurant
into a gathering place for Macedonians and
Germans who lived and worked in Berlin in
particular, as well as guests from all over
the world who came to visit West Berlin, to
see the Berlin Wall and the Reichstag, which
at that time were a special attraction.
From the very beginning, the restaurant
"New Skopje", was distinguished by its high
level organization and flawless functioning. The menu was wide-ranging and quality, competitive, appealing to visitors, and
the assortment of food and drinks was rich
and tasty. Of course, the Macedonian housestyle setting was decorated with items and
ornaments used hundreds of years ago in
Macedonia."
All of these has made the restaurant
"New Skopje" to be an attraction not only for
the Germans but also for the Macedonians
who came from many places from Germany, France, and the Netherlands. Thus, this
"Macedonian House of Food and Drink" has
been remembered by thousands of visitors.
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НОВО СКОПJЕ" "
МАКЕДОНСКА КУ А
НА ВИСТИНАТА

З

ападен Берлин е град со специфично минато и сегашност и
по многу нешта се разликува од
сите градови во Европа. Кога Гојко Јаковлески пристигнал во Германија (1961 година), Берлин бил поделен со бетонски ѕид
и бодлива жица на Источен и на Западен
Берлин. Во тоа време со Западен Берлин
управувале западните сојузници: САД,
Велика Британија и СР Германија, а со
Источен Берлин – Демократска Германска
Република под силно влијание на СССР
(Сојузот на Советските Социјалистички
Републики).
Пред да стаса во Западен Берлин во 1965
година, Гојко Јаковлески три месеци поминал во логорот „Цирндорф“, каде се здобил
со статус на политички емигрант. Потоа,
во Западен Берлин го отворил ресторанот
„Ново Скопје“, кој почнал со работа на 12
јуни 1969 година и за брзо време станал
еден вид македонска куќа на вистината.
Во него доаѓале голем број видни граѓани
на Западен Берлин, меѓу кои и градоначалникот, бизнисмени и бројни културни
работници. Истовремено, доаѓале и многу
Македонци, пријатели на младиот, амбициозен и мошне работлив Гојко Јаковле-
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ски. За само неколку месеци, ресторанот
станал собиралиште за новодојденците
кои пристигнувале од сите краишта на
Германија, Франција, Полска, Холандија,
Шведска... Постојани гости биле и берлинци, вработените во странските претставништва и во Американската база.
Ресторанскиот бизнис постојано му
се зголемувал. Дури неколку туристички
агенции склучиле договори со Гојко за да
ги носат гостите на ручек и вечера во неговиот ресторан. Најчесто тоа биле поголеми
групи, понекогаш и по повеќе од 50 гости
од разни страни на светот кои доаѓале организирано да го посетат Западен Берлин,
да го видат Берлинскиот ѕид и Рајстагот,
кои во тоа време биле посебна атракција.
Според зборовите на Гојко, за големиот интерес за ресторанот „Ново Скопје“ кој
имал уникатна храна со висок квалитет,
подготвена на македонски начин, голем
придонес имал и амбиентот на ресторанот. Имено, ресторанот на Гојко и на неговиот брат Мане Јаковлески бил типично
македонски, декориран со стари предмети
од македонски домаќинства, со орудија
што се користеле во земјоделството на
македонските простори, и сето ова на-
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"NEW SKOPJE" MACEDONIAN HOUSE
OF TRUTH

W

est Berlin is a city with a specific past and present and by
many features is different
from all cities in Europe. When Goyko Yakovleski arrived to Germany (1961), Berlin was
divided by a concrete wall and barbed wire
to East and West Berlin. At that time West
Berlin was ruled by Western allies: the United States, Great Britain and France, and the
East Berlin was ruled by the German Democratic Republic which was strongly influenced by the USSR (Union of Soviet Socialist Republics).
Before arriving to West Berlin in 1965,
Goyko Jakovlevski spent three months in
the Zirndorf camp, where he was granted a status of political immigrant. Then in
West Berlin he opened the restaurant "New
Skopje", which started operating on June 12,
1969 and soon became a kind of Macedonian
house of truth. It was a home to a number
of prominent West Berliners, including the
mayor, businessmen and numerous cultural workers. At the same time, it was visited
by many Macedonians, friends of the young,
ambitious and very hardworking Goyko
Jakovlevski. In just a few months, the restaurant has become a gathering place for
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newcomers arriving from all over Germany,
France, Poland, the Netherlands, Sweden ...
Berliners, the employees at the foreign missions and the American base have also been
regular guests.
The restaurant business was constantly growing. Several travel agencies even
signed contracts with Goyko to bring guests
to his restaurant for lunch and dinner. Most
often these groups were large, sometimes
consisting of more than 50 guests from all
over the world who came organized to visit
West Berlin, to see the Berlin Wall and the
Reichstag, which were a special attraction
at the time.
In Goyko's words, the ambience of the
restaurant largely contributed to the great
interest for the restaurant "New Skopje"
which was already famous for its unique
high quality food prepared in Macedonian
way. Namely, the restaurant of Goyko and
his brother Mane Jakovlevski was typically
Macedonian, decorated with old items from
Macedonian households, with tools used in
the agriculture in Macedonia, which was
complemented by the original Macedonian
music. The entire restaurant was arranged
in Macedonian style, even the waiters were
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дополнето со изворната македонска музика. Во ресторанот сѐ било во знакот на
македонството, дури и келнерите биле
облечени во стилизирана македонска народна носија.

Македонското прашање до денешен
ден не е решено. Борбата на македонскиот народ се движи во правец на ослободување и на повторно обединување на
Македонија како самостојна држава.

Кога разговаравме за ресторанот
„Ново Скопје“, Гојко со задоволство раскажуваше дека во него, на видно место на
еден од ѕидовите на таа македонска куќа
била нацртана во голем размер етничка
карта на Македонија. Покрај неа на голем формат бил нацртан Гоце Делчев, во
комитска облека. Тоа го дополнувала мени-картата која секојдневно се наоѓала во
рацете на гостите кои доаѓале во ресторанот. На неа била насликана картата на
Македонија, а на задната страна биле насликани играорци кои го играат тешкото
и симбол – факел со знак ВЕП – (Вардар,
Егеј и Пирин) и следната куса историја:

Многу помали нации во Азија и во
Африка стекнаа своја самостојност. Македонците се посебен народ, нација со
сопствено писмо и јазик, независен од
бугарскиот, грчкиот, српскиот или од „југословенскиот“ јазик, со долга сопствена
историја и обичаи, култура, сопствена
Македонска православна црква, традиции и обичаи.“

„Македонија, драги гостине е средишна земја на Балканскиот Полуостров која
беше во центарот на политичките, националните, етничките и културните судири.
Во античкиот период во средновековна
Византија и во столетијата кога му припаѓаше на Османлиското Царство била
единствена, историска утврдена целина,
а по Балканските војни (1912-1913) е поделена на три дела: северниот дел ѝ припаднал на Србија (Значи денес и припаѓа
на Југославија), со 27.000 км2, јужниот дел
и припаднал на Грција со 35.000 км2, а
источниот дел со 7.000 км2 и припаднал
на Бугарија.
Мошне е интересно што една таква Македонија, која има исти страници
како прастарото Македонско Царство на
кралот Филип, таткото на Александар
Македонски, повеќе од половина век е
поделена со вештачки граници. Ваквата тиранска поделба беше акцептирана
преку Версајскиот договор од 1919 година.
На тој начин европските држави останаа
неми и бесчувствителни спрема правата
на еден мал народ чиј глас беше угнетуван и задушуван.
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Инаку, ресторанот „Ново Скопје“ комплетно бил реновиран во 1974 година. За
четириесет и пет дена, од 5 ноември до 19
декември 1974 година, завршиле предвидените градежни работи. Притоа, требало да се спомне дека француски сликар,
кој работел во француската база во Западен Берлин, пријател на „Ново Скопје“, ја
нацртал етничката карта на Македонија,
трите дела на Македонија (Вардарскиот, Егејскиот и Пиринскиот) и ликот на
апостолот на македонската револуционерна борба – Гоце Делчев. Италијански
уметник, пак, нацртал повеќе мурали на
ѕидовите со мотиви од Македонија, а на
едниот дел во ресторанската сала биле
направени сепариња од дрво и биле покриени со ќерамиди.
По повод отворањето на реновираниот ресторан „Ново Скопје“ се одржала
свеченост на која чинот на отворањето го
извршил градоначалникот на општината
Шарлотенбург д-р Роман Легиен. Во таа
пригода Гојко Јаковлески и Лeгиен, како
симбол на отворањето го пресекле Гордиевиот јазол од ортома.
Во врска со овој чин Гојко Јаковлески
ни раскажа дека врзувањето на таканаречениот Гордиев јазол го направиле по
примерот на Александар Македонски,
кој го решил проблемот со меч за да ја
освои Азија. Со таквиот чин Легиен и
Гојко сакале да го освојат Курфурстен-
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dressed in stylized Macedonian folk costumes.
When we talked about the restaurant "New Skopje", with great satisfaction
Goyko pointed out that in the restaurant,
on a prominent spot on one of the walls of
that Macedonian house, a big ethnic map
of Macedonia was drawn. Next to the map,
there was a large portrait of Gotse Delchev
dressed in Komitta costume. This was complemented by a menu card that is offered
every day to the customers that were coming to the restaurant. The map of Macedonia
was drawn on it, and on the back were folk
dancers dancing the traditional Macedonian
folk dance called “Teshkoto” and the symbol
- torch with VEP sign (Vardar, Aegean and
Pirin) and the following short history:
"Macedonia, dear guest, is a central country on the Balkan Peninsula that has been at
the center of political, national, ethnic and
cultural clashes. In ancient times in medieval Byzantium and during the centuries
when it belonged to the Ottoman Empire it
was a single, historically established whole,
and after the Balkan Wars (1912-1913) was
divided into three parts: its north part belonged to Serbia (that is, today it belongs to
Yugoslavia), with 27,000 km2, the southern
part belonged to Greece, with 35,000 km2,
and the eastern part belonged to Bulgaria
with 7,000 km2.
It is very interesting that such a Macedonia, which has the same pages as the ancient Macedonian empire of King Philip, the
father of Alexander the Great, has been divided by artificial boundaries for more than
half a century. This tyrannical division was
imposed with the 1919 Treaty of Versailles.
In this way European states remained silent
and insensitive to the rights of a small nation whose voice was oppressed and suffocated.
The Macedonian question has not been
resolved to this day. The struggle of the Macedonian people moves towards liberation of
Macedonia and its reunification as an independent state.
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Many smaller nations in Asia and Africa
have gained their independence. Macedonians are a separate nation, a nation with its
own alphabet and language, independent of
the Bulgarian, Greek, Serbian or "Yugoslav"
languages, with a long history and customs,
culture, own Macedonian Orthodox Church,
traditions and customs "
However, the restaurant "New Skopje"
was completely renovated in 1974. Within
forty-five days, from November 5 to December 19, 1974, the scheduled work was completed. It should be mentioned that a French
painter who worked at the French base in
West Berlin, a friend of "New Skopje", drew
the ethnic map of Macedonia, the three parts
of Macedonia (Vardar, Aegean and Pirin) and
the image of the apostle of the Macedonian revolutionary struggle - Gotse Delchev.
The Italian artist, on the other hand, painted several murals on the walls with motifs
from Macedonia, and in one part of the restaurant hall there were separea made of
wood and covered with tiles.
On the occasion of the opening of the
renovated restaurant "New Skopje" a ceremony was held at which the opening ceremony was performed by the Mayor of
Charlottenburg Dr. Roman Legien. On that
occasion, Goyko Yakovleski and Legien cut
the Gordian knot made of rope as a symbol
of the opening.
Regarding this, Goyko Yakovleski told
us that tying the so-called the Gordian knot
was made by the example of Alexander the
Great, who solved the problem with his
sword to conquer Asia. By doing so, Legienne and Goyko wanted to conquer Kurfuerstendamm, the main street and Berlin.
In this regard, one prophecy says that
the one who unbind the Gordian knot would
become master of Asia. Many tried in vain
to unbind it, but failed. Alexander the Great
came and cut the rope with one stroke of his
sword. Since then the Gordian knot has been
used ambiguously: as a metaphor for an unsolvable problem or as a synonym for a large
problem that can be easily solved.
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дам (Kurfuerstendamm), главната улица и
Берлин.
Инаку, според едно пророштво се
вели дека оној што ќе го одврзел Гордиевиот јазол ќе станел господар на Азија.
Многумина напразно се обидувале да го
одврзат, но не успеале. Александар Македонски дошол и со еден удар на мечот
го пресекол јажето. Оттогаш Гордиевиот
јазол се користи двосмислено: како метафора на нерешлив проблем или како синоним за голем проблем што може лесно
да се реши.
Инаку, за почетоците и целта за отворање на овој современ македонски ресторан во срцето на Берлин, Гојко и Мане Јаковлески во текстот под наслов „Ресторан
што го афирмира македонството“, објавен во весникот „Нова Македонија“ во јануари 2003 година, ќе изјават дека целта
им била да создадат бизнис, а паралелно
со тоа на тие демократски простори да ги
афирмираат вредностите на нивната татковина Македонија, како и со истомислениците да се борат таа да стане самостојна и независна држава во своите етнички
граници.
Затоа тие го направиле целиот екстериер и ентериер на ресторанот да бидат
во духот на македонската архитектура,
исто така, и декорацијата, а менито било
со македонски специјалитети. За жал,
Гојко и Мане со нескриена тага го споменуваат последниот пречек на Новата 2003
година во „Ново Скопје“, по што по 34-годишно опстојување, му било ставен клуч
на тој семакедонски и германски угостителски објект.
На прашањето како успеал со својот ресторан да опстои толку долго во центарот
на Берлин каде што конкуренцијата била
голема, која била формулата за успехот
на „Ново Скопје“, меѓу другото Гојко вели
дека неговата желба да се успее била голема. Уште на почетокот тој поставил таква организација во ресторанот која функционирала беспрекорно. Менито било

206

разновидно и квалитетно, конкурентно,
привлечно за посетителите, асортиманот
на храната бил богат и вкусен, истото тоа
се однесувало и на пијалаците. Најзастапени биле македонските специјалитети, а
посетителите се воодушевувале на амбиентот кој бил во стилот на една македонска куќа, декориран со предмети и украси
што се користеле пред стотина години во
Македонија.
Исто така, Гојко не информира дека
последните дваесетина години со ресторанот стопанисувал неговиот брат, познатиот и признат угостител и патриот
Маноил (Мане) Јаковлески, кој со голема
љубов и знаење ја продолжил семејната
традиција.
Гојко жали што пречекот на Новата
2003 година бил крај на ресторанскиот
бизнис на „Ново Скопје“, во кој работел
речиси од самиот почеток. Со болка во
душата, пак, Мане ни рече дека за затворањето на „Ново Скопје“ жалат и голем
број берлинци кои биле редовни гости,
потоа бројни Македонци 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.
Какво значење имал овој ресторан
сместен на главната берлинска улица
најдобро говори реагирањето на телевизискиот канал ЗДФ – Берлин, кој на 13
јануари 2003 година (понеделник) емитувал получасовна емисија во која остро го
критикувал затворањето на ресторанот
„Ново Скопје“. Притоа, новинарот побарал јавна одговорност за оние што донеле решение да дојде до тоа. Исто така, тој
поставил прашање зошто се дозволило
опремата и декорацијата на ресторанот
„Ново Скопје“ да се изнесат надвор од Германија? Според него опремата за Германија претставувала вредно богатство, дел
од кулинарската историја и требело таа
да остане во Берлин.
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Concerning the beginnings and the purpose of opening of this modern Macedonian
restaurant in the heart of Berlin, Goyko and
Mane Yakovleski in the text entitled "Restaurant that affirmed Macedonian cause",
published in the newspaper "Nova Makedonija" in January 2003, said that the purpose was for them to run a business, and
simultaneously to affirm the values of their
homeland Macedonia within those democratic spaces, as well as to find like-minded
people who were ready to fight for it to become an autonomous and independent state
within its ethnic boundaries.
According to that, they designed the
whole exterior and interior of the restaurant
in the spirit of Macedonian architecture, as
well as the decoration, and the menu offered
Macedonian specialties. Unfortunately,
Goyko and Mane, with some dose of resignation, mention the last celebration of the
New Year eve in 2003 in "New Skopje", after
34 years of existence, that all-Macedonian
and German restaurant was closed.
When asked how he managed his restaurant to survive in the center of Berlin
for so long, and what was the formula for
New Skopje's success, Goyko said, among
other things, that his desire to succeed was
great. From the very beginning, he set up
such an organization which was perfectly
functioning in the restaurant. The menu
was wide-ranging and quality, competitive,
appealing to visitors, the assortment of food
and drinks was rich and tasty. The most of
the specialties originated from Macedonia,
and the guests were amazed by the ambience of a Macedonian-style house decorated
with items and decorations used hundreds
of years ago in Macedonia.

Goyko regrets that the 2003 New Year's
Eve was the end of the “New Skopje” restaurant business, which he has been running
from the beginning. Mane told us with pain
in his heart that many of the Berliners who
were regular guests, as well as the Macedonians who lived in Berlin and Germany,
were sad about the closure of "New Skopje", because the restaurant was more than
just a Macedonian home for them. From its
foundation until its closure, the restaurant
was an informal Macedonian embassy in the
world metropolis of Berlin.
The significance of this restaurant located on the main Berlin street is best illustrated by the reaction of the ZDF television
channel Berlin, which broadcast a half-hour
broadcast on January 13, 2003 (Monday) in
which it strongly criticized the closure of
the “New Skopje” restaurant. In addition,
the journalist posted the question “Who
was responsible for closing the restaurant”.
He also asked why the equipment and decoration of the "Novo Skopje" restaurant were
allowed to be taken out of Germany. According to him, equipment represented a treasure for Germany, part of its culinary history,
and concluded that it should have stayed in
Berlin.

Goyko also told us that during the last
twenty years the restaurant was run by his
brother, the renowned and recognized restaurant owner and patriot Manoil (Mane)
Yakovleski, who has continued the family
tradition with great love and knowledge.
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ВО БОН - ПО ВИСТИНА
ЗА МАКЕДОНИjА

В

о германската метропола Бон,
на 15 март 1992 година, беше
одржана најмасовната демонстрација на Македонците од Германија за
поддршка на македонската влада за меѓународно признавање на Република Македонија, против двојната политика што ја
води бонската влада со признавањето на
Република Македонија, како и против грчкиот однос што го има кон Македонија и сѐ
што е македонско.
Под мотото „За признавање на Македонија како држава“, во 13 часот, од центарот на Бон – „Бад Годезберг“, започна најмасовната македонска демонстрација со
повеќе од 5.000 Македонци од Германија,
Белгија, Холандија и од Швајцарија.
Во новинскиот извештај за демонстрацијата „Над 5.000 Македонци - за македонската вистина“, колегата Драшко
Антов („Нова Македонија“, 16 март 1992 г.)
забележа: „Дождот и студеното време не
ги спречија Македонците од неколку градови и места во Германија и од соседните
земји: Белгија, Холандија и Швајцарија, да
дојдат во Бон, на зборното место во Бад Годезберг, да учествуваат на македонската
демонстрација. Во 13 часот сликата беше
импозантна, никогаш толку Македонци
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не се собрале досега на манифестација,
како на оваа за поддршка за меѓународно
признавање на Македонија и за заштита
на името Република Македонија. Повеќе
од 5.000 луѓе со македонски знамиња,
транспаренти со пароли на македонски,
германски и на француски јазик, со слики на Гоце Делчев, тргнаа кон центарот на
Бад Годезберг. Демонстрантите се движеа
достоинствено низ бонските улици извикувајќи: ’Македонија’, ’Македонија е наша’,
’Да живее Македонија’. На германски јазик
се читаа петицијата и објаснувањето зошто Македонија треба да биде признаена
од Европската заедница.
Потоа, демонстрантите се упатија кон
грчката амбасада и извикуваа: ’Македонија постои’, ’Македонија е македонска’,
’Засрамете се...’. По реакциите на демонстрантите можеше да се согледа дека беа
многу огорчени на грчката политика кон
Македонија.
Долгата колона на демонстранти се
врати на почетното место. Притоа, беше
прочитано писмото што беше испратено
до канцеларот Кол, со кое се бараше признавање на Република Македонија, односно бонската влада да има ист третман
како што имаше кон Хрватска и Словенија.
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IN BONN - AFTER THE
TRUTH ABOUT MACEDONIA

I

n the German metropolis of Bonn, on
March 15, 1992, the largest mass demonstration of Macedonians from Germany
was held in support of the Macedonian government for international recognition of the
Republic of Macedonia, against the dual policy run by the Bonn government about the
recognition of the Republic of Macedonia, as
well as against the Greek position towards
Macedonia and everything that is Macedonian.
Under the motto "For the Recognition of
Macedonia as a State", at 1:00 pm, from the
center of Bonn - Bad Godesberg, the largest
Macedonian demonstration began with more
than 5,000 Macedonians from Germany, Belgium, the Netherlands and Switzerland.
In a news report on the demonstration
"Over 5,000 Macedonians - About Macedonian Truth", colleague Drasko Antov ("Nova
Makedonija", March 16, 1992) noted: "Rain
and cold weather did not stop Macedonians
from several cities and places in Germany
and from the neighboring countries: Belgium, the Netherlands and Switzerland, to
come to Bonn, at the gathering spot in Bad
Godsberg, to take part in the Macedonian
demonstration. At 13 o'clock the picture was
magnificent. So many Macedonians have
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never gathered at a manifestation like this to
support international recognition of Macedonia and to protect the name of the Republic
of Macedonia. Over 5,000 people with Macedonian flags, banners with slogans in Macedonian, German and French, with pictures of
Gotse Delchev, headed towards the center of
Bad Godsberg. The protesters marched dignitously through the streets of Bonn chanting
"Macedonia", "Macedonia is ours", "Long live
Macedonia". The petition and explanation of
why Macedonia should be recognized by the
European Community were read in German.
Then the protesters marched to the Greek
Embassy and chanted: 'Macedonia exists',
'Macedonia is Macedonian', 'Shame on you ...'.
According to the reaction of the protesters it
could be seen that they were very resentful by
Greek policy towards Macedonia.
A long procession of protesters returned
to their initial position. During the protest,
the letter addressed to the German Chancellor Kohl was read, which demanded recognition of the Republic of Macedonia, that is,
the government of Bonn to treat Macedonia
in the same way as it had treated Croatia and
Slovenia. It was pointed out that Macedonia
has its own history, its own tradition and that
an EC member state cannot steal the histo-

209

СЛАВЕ КАТИН • Монографија ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ

Притоа, укажувајќи дека Македонија има
своја историја, своја традиција и дека една
земја членка на Европската заедница не
може да ја краде историјата на македонскиот народ. Се бараше од канцеларот сам
да ги прочита светските енциклопедии и
да се увери во тврдењата на македонските
вистини, а не на грчките фалсификати.
Зошто Балканот да не биде културно
поле за натпревар?
Потоа, се обрати и Германецот д-р
Волф Ошлис, автор на првата македонска
граматика на германски јазик (заедно со
Вера Бојиќ). Тој укажа на постоењето на
македонскиот народ и на македонскиот
јазик и дека како Германец ја чувствува
потребата да ја повтори големата мисла
на македонскиот револуционер Гоце Делчев, ’Јас го разбирам светот како поле на
културен натпревар меѓу народите’ и се запраша зошто и Балканот да не биде таков,
поле за културен натпревар и соработка?
Грција нема право да го негира постоењето на Македонија, зашто таа постои, таа е
тука, и никој не може да ја избрише од картата на светот“.
И претседателот на здружението „Македонија“, д-р Томислав Лукаров, упати
апел дека демонстрациите не се ништо
друго туку „израз на Македонците за правдина, светот да чуе дека постоиме и бараме кон нас да се однесуваат како што беше
случајот со Словенија и Хрватска. Македонија заслужи со сѐ да биде признаена“.
Македонската делегација во состав:
Гојко Јаковлески (Берлин), Љупка Хаџи
Георгиева (Хамбург), Драги Богоевски (Хановер Латцен) и Ристо Косарчев (Хановер)
во Министерството за надворешни работи на Германија предадоа декларација од
демонстрантите, која беше насловена: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НЕОДЛОЖНО
И БЕЗУСЛОВНО ДА СЕ ПРИЗНАЕ КАКО
НЕЗАВИСНА ДРЖАВА.
Македонскиот идентитет
може да го одземе.
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„Во процесот на распаѓање на две комунистички империи (руската и српската)
дојде до појава на нови држави што веќе
добија или допрва ќе добијат поширока
меѓународна афирмација и признавање.
Решавањето на југословенската криза,
крахот на една комунистичка и вештачка
држава, е проследено со бруталност каква
што модерна Европа нема видено со децении. Југославија нема ни историско, ни морално право на натамошна егзистенција.
Денес пред Република Македонија се поставува најсериозно егзистенцијално прашање од шекспировски вид – да се биде
или да не се биде независна држава!
Република Македонија реши да ги респектира барањата од Европа што ги постави како услов за признавање. Таа одржа референдум во септември 1991 година
и мнозинството од населението што гласаше (повеќе од 95 проценти) изрази поддршка на идејата на оваа република од некогашна Федерална Југославија да тргне
по патот на самостојноста. Референдумското „за“ беше најсилна потврда на сегашните права на Македонија за државност.
Македонија во декември 1991 година изгласа промени на Уставот, со што јасно ја
декларира својата мирољубива политика
на Балканот, ја потврди непроменливоста
на границите со соседите по пат на сила.
Таа, исто така, ги гарантира основните национални, религиозни и културни права
на сите свои граѓани.
Република Македонија би требало да ја
живее својата прва година како независна држава, со оглед на фактот дека иако
ги исполнува основните критериуми, што
ги одреди Европската заедница, а кои се
пошироко прифатени во демократскиот
свет, досега само Република Бугарија официјално ја призна Македонија. Србија ќе
се обиде да најде „рационални“ аргументи декларираната суверена македонска
држава да остане тоа само на хартија и по
секој начин да ја задржи Македонија во
рамките на нова редуцирана Југославија,
односно проширена Србија.
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ry of the Macedonian people. The chancellor
was required to read the world encyclopedias
himself and to be convinced in the legitimacy of the claims about the Macedonian truth,
not of Greek counterfeits.
Why the Balkans could not be a ground for
cultural competition?
Then Dr. Wolf Oshlis, the German author
of the first Macedonian grammar in German
(along with Vera Bojic) addressed the protesters. He pointed to the existence of the Macedonian people and the Macedonian language
and that as a German he felt the need to repeat the great thought of the Macedonian
revolutionary Gotse Delchev “I understand
the world as a field of cultural competition
between peoples” and wondered why the Balkans should not be such, a field for cultural
competition and cooperation? Greece has no
right to deny Macedonia's existence because
it exists, it is here, and no one can erase it
from the map of the world. "
And the president of the association "Macedonia", Dr. Tomislav Lukarov, said that the
demonstrations were nothing but "an expression of the Macedonians’ need for justice, for
the world to hear that we exist and we demand that should be treated as was the case
with Slovenia and Croatia. Macedonia with
its accomplishments deserved to be recognized. "
Macedonian delegation consisting of:
Goyko Yakovleski (Berlin), Ljupka Hadzi Georgieva (Hamburg), Dragi Bogoevski (Hanover
Latzen) and Risto Kosarchev (Hanover) submitted a declaration of the protesters at the
German Ministry of Foreign Affairs titled:
THE REPUBLIC OF MACEDONIA SHOULD
BE RECOGNIZED AS AN INDEPENDENT
STATE IMMEDIATELY AND UNCONDITIONALLY.
The Macedonian identity cannot taken
away by anyone
"In the process of the disintegration of two
Communist empires (Russian and Serbian),
new states have emerged that have already
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received or are going to receive wider international affirmation and recognition. Resolving the Yugoslav crisis, the collapse of a communist and artificial state, has been followed
by the brutality that modern Europe has not
seen for decades. Yugoslavia has neither the
historical nor the moral right to further exist.
Today, the most serious existential question
of the Shakespearean kind is posed before the
Republic of Macedonia - to be or not to be an
independent state!
The Republic of Macedonia has decided to
respect the demands Europe has set as a condition for its recognition. In September 1991,
the Republic of Macedonia organized a referendum, and the majority of the voting population (over 95 percent) supported the idea of
the Former Yugoslav Republic of Macedonia
to become an independent state. The prevailing “yes” at the referendum was the strongest
confirmation of Macedonia's current rights
to statehood. Macedonia voted in December
1991 to amend the constitution, clearly declaring its peaceful policy in the Balkans, reaffirming the inviolability of its borders with
its neighbors by force. It also guarantees the
fundamental national, religious and cultural
rights of all of its citizens.
The Republic of Macedonia should live in
its first year as an independent state, given
the fact that although it meets the basic criteria set by the European Community which
are widely accepted in the democratic world,
so far only the Republic of Bulgaria has formally recognized Macedonia. Serbia will try
to find "rational" arguments for the declared
sovereign Macedonian state to remain on paper only and to keep Macedonia in any way
within a new reduced Yugoslavia, that is, an
enlarged Serbia.
Albania has not yet expressed its position,
but the tensions created in western Macedonia make it clear that this country would
like to receive something, in return, for the
recognition of Macedonia's independence, although the Albanian minority in Macedonia
enjoys all the national rights guaranteed by
international acts. Greece, on the other hand,
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Албанија сѐ уште не се изјасни, но создадената тензија во Западна Македонија
јасно зборува дека и оваа земја би сакала да добие нешто за возврат, за признавањето на независноста на Македонија,
иако албанското малцинство во Македонија ужива повеќе национални права гарантирани со меѓународни акти. Грција,
пак, дури се противи на употребата на
името Македонија, со што бескрупулозно ѝ го одзема правото на една држава
својствено за секоја цивилизирана земја,
да има свој идентитет, бидејќи тоа име е
дел од долгогодишната историја на овој
простор, а апсурдно е да му го одрече туѓа
држава“.
Барања на демонстрантите:
1. Република Македонија да се признае неодложно и безусловно со нејзиното
историско и неотуѓиво име. Секое одложување на признавањето ја зголемува опасноста од нејзино анектирање од страна
на Србија, односно се создаваат услови за
избувнување воен конфликт на Балканот.
2. Да се повлече ЈНА од целокупниот
простор на Македонија.
3. На територијата на Република Македонија да дојдат мировни сили на ООН,
благовремено да се спречи секаква воена агресија од страна на Србија или просрпски пуч и да се овозможи мирен и брз
премин кон целосно независен државноправен демократски живот.
4. На овој начин би сакале да ја запознаеме меѓународната јавност дека процесот
на демократизација во Македонија, навистина, ќе започне дури со конституирањето и признавањето како независна македонска држава.
5. Само независна и демократска Македонија може да биде гарант за слободите
и правата на сите нејзини граѓани. Останувањето во редуцирана Југославија (како
и да се именува новата држава) ќе значи
србизирање на сите заедно и на секој одделно.
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6. Со оглед на фактот дека македонското прашање е интернационално, а не
југословенско, бараме од органите на Европската заедница, а во интерес на мирот
на Балканот, во Македонија да испрати
непристрасно тело што ќе направи објективна политичка анализа за сегашните и
потенцијалните конфликти, а со цел да се
решат и да се одбегне трагедија од пошироки (балкански) димензии.
7. На крајот им упатуваме молба на сите
земји од Европската заедница и пошироко
што добиле службено барање од Македонија за нејзино признавање, писмено да
нѐ известат зошто тоа не е сторено досега,
кои се причините за одложување на признавањето на државноста на Македонија?
Со срце за Македонија
На крајот на 1989 година граѓаните на
Европа со будно око ги следеа настаните што беа предизвикани со уривањето
на Берлинскиот ѕид и обединувањето на
двете Германии, букурешките настани и
другите случувања во Источниот блок на
Европа. Македонците, пак, внимателно
ги следеа случувањата, односно несогласувањата во партискиот и државниот врв
на заедничката југословенска федеративна држава (СФРЈ). Настаните го најавуваа
крајот на 45-годишното опстојување на
федерацијата, се насетуваше распадот.
Македонците, пак, тука ја гледаа шансата да ги остварат вековните желби и
идеали на многу генерации пред нив, Македонија да стане самостојна, суверена и
независна држава. Но за да ја искористат
шансата со распадот на СФРЈ, потребни
беа и големи активности на македонските здруженија, партии во дијаспората и
во Македонија. Македонските патриоти
тајно беа убедени дека брзо ќе дојде денот
кога ќе чукне часот и за Македонија, која
со столетија беше напатена, окупирана,
ограбувана, палена, парчосувана, делена...,
конечно да го добие заслуженото, да стане
самостојна и суверена држава, а македонските граѓани „да бидат свои на своето!“
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opposes the use of the name Macedonia, thus
unscrupulously depriving a state to have its
own identity, since that name is part of the
long history in this area, and it is absurd a foreign state to deny that right“.
Protesters’ demands
1. The Republic of Macedonia should be
recognized promptly and unconditionally by
its historical and inalienable name. Any postponement of recognition increases the danger of its annexation by Serbia, which creates
conditions for an outbreak of military conflict
in the Balkans.
2. Withdrawal of JNA(Yugoslav National
Army) from the entire territory of Macedonia.
3. On the territory of the Republic of Macedonia, UN peacekeeping forces to come, to
prevent any military aggression by Serbia or
a pro-Serbian coup on time and to enable a
peaceful and rapid transition to a fully independent state democratic life.
4. In this way we would like to inform
the international public that the process of
democratization in Macedonia will really only
begin with the constitution and recognition
of the Republic of Macedonia as an independent state.
5. Only an independent and democratic
Macedonia can guarantee the freedoms and
rights of all its citizens. Staying in a reduced
Yugoslavia (whatever the name of the new
state) will mean Serbization of all and each
citizen.

this has not been done so far, what are the
reasons for delaying the recognition of Macedonia's statehood?
With love for Macedonia
At the end of 1989, the citizens of Europe
watched closely the events that were caused
by the demolition of the Berlin Wall and the
unification of the East and West Germany, the
Bucharest events and other developments in
the Eastern Bloc of Europe. Macedonians, on
the other hand, have been closely following
the developments, that is, the disagreements
within the party and state leadership of the
common Yugoslav federal state (SFRY). The
events marked the end of the federation's 45year existence, the collapse was near.
Macedonians saw here the opportunity to
realize the centuries-long desires and ideals
of many generations before them, for Macedonia to become an autonomous, sovereign
and independent state. But to seize the opportunity provided with the breakup of the
SFRY, major activities of Macedonian associations, parties in the diaspora and in Macedonia were also needed. The Macedonian
patriots were convinced that the day would
soon come when the Macedonia, which for
centuries was attacked, occupied, plundered,
burned, split, divided ..., will finally get what it
deserved, that is, to become an independent
and sovereign state, and Macedonians and
citizens "to be creators of their own future!“

6. Given the fact that the Macedonian issue
is international, not Yugoslav, we urge the European Union authorities, and in the interests
of peace in the Balkans, to send an impartial
body to Macedonia that will make an objective political analysis of current and potential
conflicts, and in order to resolve and avoid a
tragedy of wider (Balkan) dimensions.
7. Finally, we send a plea to all European
Community countries and beyond that have
received a formal request from Macedonia for
its recognition, to let us know in writing why
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Ресторанот „Ново Скопје“ / The restaurant “Novo Skopje”
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Ресторанот „Ново Скопје“ / The restaurant “Novo Skopje”
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V-a
IN DEUTSCHLAND
WIE ZUHAUSE
DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG
DER AUSWANDERUNG NACH EUROPA
EIN TEIL VON GOJKOS AKTIVITÄTEN IN DEUTSCHLAND
DER BEGINN DES RESTAURANTGESCHÄFTS IN BERLIN
"NEUE SKOPJE" - MAZEDONISCHES HAUS DER WAHRHEIT
GROSSE ILINDENFEIER IN BERLIN
IN BONN - DIE WAHRHEIT ÜBER MAZEDONIEN
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DIE HISTORISCHE
ENTWICKLUNG DER
ENTWICKLUNG IN EUROPA

D

er Entwicklungspfad der mazedonischen Auswanderung nach
Europa stimmt im Wesentlichen
mit den Entwicklungen auf dem Balkan und
vor allem mit den Entwicklungen rund um
Mazedonien überein. Infolgedessen waren
die Migrationsbewegungen der Mazedonier
und ihre Intensität vor allem von den wirtschaftlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen und in vielen Fällen von nationalpolitischen Gründen abhängig.
Der Umzug von Mazedonien nach Europa
war zahlenmäßig geringer als in den USA,
Kanada und Australien. Das Charakteristikum der Auswanderung aus Mazedonien
verstärkte sich jedoch nach dem Ilinden-Aufstand im Jahr 1903 und war besonders ausgeprägt nach den Balkankriegen und dem Ersten Weltkrieg, die die Mazedonier nicht aus
fünf Jahrhunderten der Sklaverei befreiten,
sondern durch dreifache Teilung, Unterdrückung, Assimilation, Renationalisierung und
Physikalisierung hervorbrachten. Zerstörung durch die ehemals befreiten Nachbarn
Bulgarien, Königliches Jugoslawien, Griechenland und Albanien.

Was in der Vergangenheit geschah, insbesondere während des Balkans und nach

PART V  IN DEUTSCHLAND WIE ZUHAUSE

dem Ersten Weltkrieg, führte zu relativ kurzen Perioden zirkulärer Migrationsbewegungen und ethnischen Veränderungen, die
katastrophale Folgen für die mazedonische
Bevölkerung in bestimmten Teilen Mazedoniens hatten.
So stammten nach einigen Angaben von
allen drei Teilen des geteilten Mazedoniens
60% der ausgewanderten Mazedonier aus
der Ägäis, 25% aus Vardar und 15% aus Pirin.
Nach Angaben der UN-Sonderkommission
für den Balkan wurden in einem Bericht
vom 13. Mai 1949 232.000 Mazedonier aus
dem ägäischen Mazedonien vertrieben, und
die griechischen Behörden kamen herein
und besiedelten das griechische Mazedonien mit griechischen Flüchtlingen aus Kleinasien.
Auch die Vertreibungen aus allen Teilen Mazedoniens waren zwischen den beiden Weltkriegen und insbesondere nach
der Weltkrise intensiv. Die Auswanderung
verstärkte sich nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere nach der Niederlage
der griechisch-demokratischen Armee im
griechischen Bürgerkrieg, an der sich die
mazedonische Bevölkerung im ägäischen
Mazedonien massenhaft beteiligte, in der
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Hoffnung, endlich ihre nationalen und sozialen Rechte zu erlangen. Aufgrund der Repressionen und des sonstigen absichtlichen
Drucks der griechischen Behörden in der gesamten mazedonischen Bevölkerung war in
dieser Zeit eine große Anzahl von Mazedoniern und anderen Nationalitäten gezwungen,
sich niederzulassen und ihr Heimatland zu
verlassen. Besonders ausgeprägt waren solche Phänomene in der Region Lerin-Kostur.
Charakteristisch ist auch die Zeit nach
1960. Dann, mit der Öffnung des SFR Jugoslawien für die Welt und der Beteiligung
an der internationalen Arbeitsteilung, zusammen mit der Schaffung einer landwirtschaftlichen Bevölkerung in den Städten
und der Liberalisierung der Politik, in anderen Ländern zu arbeiten, wurden mehr Arbeiter und Intellektuelle aus der damaligen
SR vertrieben. Mazedonien in Europa. Migrationsbewegungen von Mazedonien in die
Europäische Union sind heute präsent, ihre
Intensität hängt jedoch vom wirtschaftlichen und politischen Moment in Mazedonien, auf dem Balkan und in der Welt ab.
Im Gegensatz zu den USA, Kanada und
Australien haben sich die Migrationen der
Mazedonier nach Europa nach dem Zweiten
Weltkrieg intensiviert und dauern bis heute an. Die Mazedonier begannen, sich zuerst
auf die sogenannte "rechtzeitige Arbeit" zu
einigen, und dann wurde sie Jahr für Jahr zu
einem festen Charakter - für immer. Insbesondere in den siebziger Jahren des letzten
Jahrhunderts hat der Druck auf organisierte Anforderungen von Arbeitnehmern verschiedener europäischer Agenturen und
Unternehmen zugenommen. Solche Anfragen wurden von den Arbeitsämtern angenommen, an denen interessierte Arbeitnehmer und dann verschiedene Agenturen und
Vermittler teilnahmen, die unsere Mitarbeiter direkt an westeuropäische Länder verwiesen, insbesondere an Deutschland, die
Schweiz, Frankreich, Dänemark und Schweden. Es ist charakteristisch, dass zu Beginn
der Leiharbeit in diesen Ländern junge Menschen, die als Alleinstehende ohne Familie
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arbeiteten, auf organisierte Weise abreisten.
Fast alle gingen mit signierten Taschen, was
bedeutete, dass sie ein bis fünf Jahre bleiben
mussten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen
und dann in ihre Heimat zurückzukehren.
Später stellte sich heraus, dass nur wenige mazedonische Bürger, die Ende der
1960er und Anfang der 1970er Jahre nach Europa abreisten, in ihr Land zurückkehrten,
wobei sich die Mehrheit an die Lebens- und
Arbeitsbedingungen in neuen Umgebungen
anpasste. Sie nahmen ihre Familien mit und
damit begann eine neue Welle von Auswanderungsbewegungen von Mazedonien nach
Europa. Die Mazedonier in Europa, insbesondere in Deutschland und Schweden, begannen sich in den sechziger Jahren, fast
mit Beginn ihrer Massenankünfte, in der sogenannten Zeitarbeit selbst zu organisieren.
Mazedonische Clubs und Vereine haben
sich als ein Bedürfnis herauskristallisiert,
Nostalgie zu lindern, eine Sehnsucht nach
sich selbst, von der viele schon lange getrennt sind, aber auch das Bedürfnis nach
Geselligkeit und Kommunikation miteinander und nach einer einfacheren Verwirklichung ihrer gemeinsamen Bedürfnisse. So
entstanden neue Formen von Sport, Folklore, Kultur, Bildung und anderen Aktivitäten,
die sich im Laufe der Zeit zu einem reichen
Mosaik von Aktivitäten auf vielen Gebieten
entwickelten, natürlich abhängig von den
Bedingungen, Bedürfnissen und Möglichkeiten der Mazedonier. in neuen Umgebungen in der Europäischen Union.
Ansonsten hat seit den siebziger Jahren die Zahl der neu geschaffenen Kirchen
und Kirchenräte, Vereine und anderer Vereinsformen in europäischen Ländern zugenommen. Die meisten Mazedonier sind
Mitglieder oder regelmäßige Besucher dieser zahlreichen Vereinigungen, in denen sie
religiöse, nationale, folkloristische, sportliche, kulturelle und andere Veranstaltungen
organisieren.
Tatsächlich entstanden die ersten Funken, die ersten Treffen und Freundschaften.
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Die Initiatoren betonten die offensichtliche
Notwendigkeit und Absicht: Die Mazedonier in den damaligen europäischen Ländern sollten ihre eigenen Ecken auf eine
miteinander korrelierte Weise öffnen, mit
größtmöglichen Vorkehrungen und in Zusammenarbeit mit dem Heimatland, um
alle ihre Potenziale zu aktivieren. Dies waren Chancen und Möglichkeiten, verschiedene Aktivitäten zu entwickeln, um den
mazedonischen Namen, die mazedonischen
Staaten und die mazedonische Wahrheit auf
die würdigste Weise zu bekräftigen. Die Bildung der mazedonisch-orthodoxen Kirchen
und Kirchengemeinschaften sowie anderer
Vereinigungen schuf Bedingungen für die
Pflege des einheimischen Kulturerbes, der
Religion, der Traditionen und Bräuche sowie für die Bewahrung der mazedonischen
Identität und der mazedonischen Wahrheit.
Die Vertreibung von Migranten aus Lagern in Griechenland, Italien und Österreich
begann 1951, hauptsächlich in Australien,
Neuseeland und Südamerika (Brasilien und
Argentinien). Eine solche Auswanderung
begann jedoch 1957 nach Belgien, 1958 und
1961/62 in die skandinavischen Länder und
in den siebziger Jahren verstärkte sich diese
Welle.
Es wird geschätzt, dass die Republik
Mazedonien allein in den Ländern des alten Kontinents heute über 150.000 Mazedonier hat. Es gibt auch Zehntausende von
Albanern, Türken, Roma und andere in der
Republik Mazedonien, die dort seit vierzig
Jahren leben und arbeiten. Die meisten von
ihnen sind über 80.000 in Deutschland, über
20.000 in der Schweiz; pro Zehntausend in
Schweden, Österreich, Frankreich, Dänemark, Belgien und anderen EU-Ländern.
Inoffiziellen Daten zufolge gibt es Zehntausende Mazedonier aus Weißrussland und
eine kleinere Anzahl aus Pirin Mazedonien.
Diese Zahl der Mazedonier in Europa hat in
den letzten Jahren nur zugenommen und es
gibt verschiedene Schwankungen.
Mazedonier, die in wichtigen Zentren in
ganz Europa arbeiten, haben seit ihrer An-
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kunft das Leben durch Organisationen, Vereine, Verbände, kirchliche Gemeinschaften,
die Presse und andere Verbände organisiert.
Bisher wurden ungefähr 40 Clubs und andere
Verbände mit mazedonischem Nationalcharakter gegründet: in Deutschland ungefähr
20, in Schweden zehn, einige in Frankreich,
in Dänemark, in Österreich und so weiter.
Diese Form des sozialen Zusammenseins
trägt zur Bewahrung der nationalen und
kulturellen Identität der Mazedonier und
ihrer Verbindung zu ihrem Heimatland bei.
Hier werden mit verschiedenen Erfolgen
informative (Presse, Rundfunk), kulturell
unterhaltsame, bildungspädagogische, kirchenpädagogische, sportliche und andere
Aktivitäten organisiert, die dazu beitragen,
die neuen Rahmenbedingungen in der Europäischen Union näher zusammenzubringen.
Seit dem Aufkommen der neuen Nachkriegsgebiete haben Mazedonier in westeuropäischen Ländern Anstrengungen
unternommen, sich zu organisieren. Die
Initiatoren waren zunächst einzelne Einwanderer, die als Antikommunisten in den
Internierungslagern deklariert wurden.
Diejenigen Migranten in griechischen Lagern, die behaupteten, Mazedonier zu sein,
wurden einem speziellen Folterregime ausgesetzt. Sie waren hauptsächlich Mitglieder des mazedonischen Nationalkomitees
(MNC), später umbenannt in Mazedonisches
Befreiungskomitee (OKM), Bewegung für
die Befreiung und Vereinigung Mazedoniens (DOMM), Nationale Befreiungsfront
Mazedoniens (NLMM) und anderer Organisationen. Obwohl Mazedonier in westeuropäischen Ländern in politischen Parteien
organisiert sind, gruppieren und drucken sie
in der Regel Informationsbriefe, in denen sie
ihre politische und nationale Zugehörigkeit
zum Ausdruck bringen.
Mazedonier in westeuropäischen Ländern haben in den letzten Jahrzehnten begonnen, sich nach dem Vorbild von ÜberseeLändern, den Vereinigten Staaten, Kanada
und Australien auf kirchlichem Gebiet zu
organisieren. Also, in den siebziger Jahren,
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zuerst in Schweden, dann in Dänemark,
Deutschland, der Schweiz, Australien, Frankreich, Großbritannien ... Infolge des starken
Anstiegs in der heutigen Zeit werden oder
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werden ungefähr dreißig mazedonisch-orthodoxe Kirchengemeinden innerhalb der
Europäischen Union gegründet. Diözese der
mazedonischen orthodoxen Kirche.
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DER ANFANG DES
BUSINESS IM
RESTAURANT IN BERLIN

W

estberlin war für Gojko Jakovlevski eine große Herausforderung, ihn kennenzulernen und
dort das Glück zu suchen. Er kam dort im
Oktober 1965 an, als er am nächsten Morgen
im Lebensmittelgeschäft neben dem Obdachlosenheim zu Mittag aß. Der Menüpreis
war beliebt, und das Brot wurde kostenlos ausgegeben, so dass, er es so viel essen
konnte, wie er wollte. Er erinnert sich daran,
als hätte er gestern Bohnen und grüne Erbsen gegessen. Zu seinem großen Glück aßen
zwei Bauarbeiter am Nachbartisch zu Mittag und sprachen Serbokroatisch.
Er fühlte sich sehr erleichtert, er war
nicht mehr allein und seine Landsleute waren in der Nähe. Er stellte sie vor und begann
mit ihnen zu sprechen. Er fragte sie unter
anderem, ob sie wüssten, wo er eine Arbeit
finden könne und ob sie ihm irgendwie helfen könnten. Sie waren sehr loyal und drückten sofort ihre Bereitschaft aus, ihn zu treffen. "Wir wissen, dass einer unserer Berliner
erfolgreich ist. Matthias Bratic, ein Katholik, stammte aus Bosnien und Herzegowina,
hat zwei Restaurants und ist ständig auf der
Suche nach Arbeitnehmern, vielleicht auch
jetzt noch auf der Suche nach Menschen",
sagte einer von ihnen.
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Nach dem Mittagessen gingen alle drei
in eines der Restaurants von Bratic, das sich
in der Nähe befand. Das Restaurant war voll
mit Gästen. Lange Schlange von Leuten
warteten vor dem Schalter wo der Essen
rausgegeben wurde und alle Stühle waren
besetzt. Die Gäste waren überwiegend Studenten und Professoren aus mehreren Fakultäten in der Nähe. Dort traf Gojko den
Restaurantbesitzer Mathias Bratic, der das
Essen servierte. Gojko erklärte es ihm dann
dass er aus Mazedonien kommt und einen
Job sucht.
Bratics erste Frage war, ob er wusste, wie
man einen Burek macht, und Gojko antwortete, dass er ein großer Fan von Burek sei,
aber leider nicht wusste, wie man ihn vorbereitet, sondern eine Arbeitserlaubnis in
Deutschland hatte. Nach all den Fragen und
vielen Fragen schickte ihn Bratic, um in dem
anderen Restaurant zu arbeiten, Geschirr zu
spülen.
Schon am nächsten Tag, kurz nach seiner
Ankunft in West-Berlin, fand Gojko Arbeit.
Die Arbeit war sehr schwierig, er bekam
ständig eine Menge Geschirr zum Spülen. Es
blieb ihm keine Zeit mehr, sich auszuruhen,
als die Leute ankamen, um im Restaurant zu
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essen. Es war den ganzen Tag viel los. Er arbeitete zwölf Stunden ohne Pause. In jenen
Tagen verletzte er sich am Rücken und als
er die Wohnung erreichte, legte er sich hin
und schlief sofort ein.
Von der schwierigen Arbeit wurde er von
seinen Deutschkenntnissen gerettet. Nach
ein paar Tagen beim Abwaschen fragte ihn
zufällig einer der deutschen Gäste etwas,
und Gojko antwortete freundlich in fließendem Deutsch. Es wurde von Chef Ziko
gehört, der lange einen deutschsprachigen
Arbeiter gesucht hatte, um ihn zu ersetzen.
Anschließend teilte er dem neu eingestellten Gojko mit, dass er anstelle des Abwaschs, da er Deutsch spreche, an seiner
Stelle arbeiten, das Geschirr servieren und
mit dem Essen arrangieren würde. " Offensichtlich war Ziko froh, einen Arbeiter zu
finden, der gut Deutsch kann, und Gojko war
noch glücklicher, sein Geschirr nicht mehr
zu spülen und hatte ein höheres Gehalt. Darüber hinaus ermöglichte ihm der neue Job,
mit mehreren Menschen in Kontakt zu treten und die Neuigkeiten und die Situation
in der Stadt kennenzulernen. Das war für
Gojko der Beginn des Restaurantgeschäfts
in Berlin.
Nach sechs oder sieben Monaten in Bratics Restaurant wollte Gojko sein Studium an
der Medizinischen Fakultät in Berlin fortsetzen. Er reichte die Unterlagen ein, aber
die Antwort war negativ und erklärte, dass
alle Plätze besetzt waren. Gojko wollte nicht
nach Homburg zurückkehren, obwohl er
kein Medizinstudium in Berlin absolvierte.
Die Arbeit im Restaurant war gut, er ging
auf alle Angestellten ein, er wurde von allen
respektiert, besonders vom Besitzer Bratic.
Er liebte Berlin, und mit ihm war seine Liebe
- Zagorka. Sie arbeitete in der Restaurantküche. Sie hatte die Oberschulverpflegung
in Belgrad abgeschlossen und beschlossen,
ihr Glück in Deutschland zu versuchen. Sie
war jung und schön, temperamentvoll und
ein sehr guter Koch.
Zagorka und Gojko während ihrer Arbeit
im Restaurant trafen sich oft um Berlin ken-
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nen zulernen, was ihr großer Wunsch und
Zweck für ihre Ankunft in Berlin war. Es
half Gojko, sich für Berlin zu entscheiden,
eine Metropole, die in vielerlei Hinsicht attraktiv und begehrenswert für Wohnen und
Geschäft war.
Die Erfahrungen, die er im Restaurant
gesammelt hatte, und die Kochkünste seines Zagorka reichten aus, um zu versuchen,
Catering zu betreiben, eine passende Bar zu
besitzen und zu finden. Der Gedanke, den Job
zu kündigen, beunruhigte sie jedoch, da sie
vom Eigentümer, der großes Vertrauen in
sie hatte, gut aufgenommen wurden. Was
sollen die ihm sagen und wie sollen die ihm
erklären warum sie gehen ohne dass sie ihm
beleidigen.
Nach mehrtägigen Überlegungen beschlossen sie, ihm mitzuteilen, dass die beiden angeblich nach Vietnam wollten, um
für die Rechte des vietnamesischen Volkes
zu kämpfen und die Verwundeten zu heilen.
Auf diese Weise haben sie eine Rechtfertigung gefunden.
Aber die Absicht war ganz anders. Nach
einem Monat der Vorbereitung wurde im
November 1966 ein Fast-Food-Kiosk eröffnet die Imbis genannt war. Sie arbeiteten
Tag und Nacht mit großer Liebe und Begeisterung. Sie waren jung und konnten jeder
Anstrengung standhalten. Sie waren begeistert, als sich lange Schlangen vor ihrem
Kiosk bildeten und mehr Geld verdienten,
das ihnen mehr Arbeitsplatzsicherheit verschaffte.
Als der Imbis zu klein geworden ist, haben die beschlossen, ein Restaurant zu eröffnen. Nachdem sie ein Jahr mit dem Kiosk
gearbeitet hatten, fanden sie Mitte 1967 ein
geeignetes Mietobjekt. Sie haben ein Menü
mit verschiedenen Spezialitäten, insbesondere mazedonischen, renoviert und zubereitet. Das Restaurant hieß "Skopje vom Mazedonier" oder "Altes Skopje".
Gojko wollte jedoch ein Restaurant im
Zentrum Berlins eröffnen. Sie verfolgte
ständig die Zeitungsanzeigen, um einen ge-
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eigneten Ort zu finden und ihr gewünschtes
Ziel zu erreichen, ein Restaurant mitten in
Berlin zu haben. Sein Wunsch war es, dass
das Restaurant eine unverwechselbare mazedonische Küche und mazedonische Spirituosen sowie deutsche und internationale
Spezialitäten anbot.

nier und Deutsche sowie Gäste aus der ganzen Welt machte, die organisiert kamen, um
Westberlin zu besuchen, die Berliner Mauer
zu besichtigen und Reistag, der in Diese Zeiten waren eine besondere Attraktion.

Eines Tages wurde er glücklich. In einer
der Zeitungen las er, dass ein Restaurant in
der berühmtesten Straße Berlins, dem Kurfürstendamm, gemietet wurde, und schloss
ohne zu zögern einen Vertrag ab und bereitete sich auf die Eröffnung des Restaurants vor. Dies geschah, als am 13. Juni 1969
das neue Restaurant "Novo Skopje" eröffnet
wurde, das erste an der Hauptstraße " Kurfürstendamm " und das zehnte in Berlin.

Im Restaurant "Novo Skopje" wurde von
Anfang an eine hochrangige Organisation
aufgebaut, die einwandfrei funktioniert. Die
Speisekarte war abwechslungsreich und
von hoher Qualität, wettbewerbsfähig und
für die Besucher attraktiv. Das Angebot an
Speisen und Getränken war reichhaltig und
lecker. Natürlich ist das Ambiente im mazedonischen Haus Stil mit Gegenständen und
Ornamenten geschmückt, die vor Hunderten von Jahren in Mazedonien verwendet
wurden. "

An der Eröffnungsfeier des Restaurants
nahmen zahlreiche prominente Westberliner teil, darunter der Bürgermeister, Geschäftsleute und Kulturschaffende. Zur gleichen Zeit kamen viele Mazedonier. Freunde
des jungen, ehrgeizigen und fleißigen Gojko,
der das Restaurant zu einem Treffpunkt für
in Berlin lebende und arbeitende Mazedo-

All dies hat das Restaurant "Novo Skopje" zu einer Attraktion gemacht, nicht nur
für die Deutschen, sondern auch für die Mazedonier, die aus vielen Ländern Deutschlands, Frankreichs und der Niederlande angereist sind. So ist dieses "mazedonische
Haus des Essens und Trinkens" Tausenden
von Besuchern in Erinnerung geblieben.
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"NOVO SKOPJE" MAZEDONISCHES
WAHRHEITSHAUS

W

estberlin ist eine Stadt mit
einer bestimmten Vergangenheit und Gegenwart und
unterscheidet sich stark von allen Städten
in Europa. Als Gojko Jakovleski 1961 nach
Deutschland kam, war Berlin im Osten und
Westen durch eine Betonmauer und Stacheldraht getrennt. Westberlin wurde zu
dieser Zeit von westlichen Verbündeten regiert: den Vereinigten Staaten, Großbritannien und der BRD sowie der DDR, die stark
von der UdSSR (Sowjetunion der Sozialistischen Republiken) beeinflusst wurde.
Bevor Gojko Jakovlevski 1965 nach WestBerlin kam, verbrachte er drei Monate im
Lager Fürndorf, wo er den Status eines politischen Einwanderers erhielt. Dann eröffnete er in West-Berlin das Restaurant "Novo
Skopje", das am 12. Juni 1969 seinen Betrieb
aufnahm und bald eine Art mazedonisches
Wahrheitshaus wurde. Hier kamen einige
prominente Westberliner, darunter der Bürgermeister, Geschäftsleute und zahlreiche
Kulturschaffende. Zur gleichen Zeit kamen
viele Mazedonier - Freunde des jungen, ehrgeizigen und sehr fleißigen Gojko Jakovlevski. In nur wenigen Monaten hat sich das
Restaurant zu einem Treffpunkt für Neuan-
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kömmlinge aus ganz Deutschland, Frankreich, Polen, den Niederlanden, Schweden
entwickelt. Auch Berliner, ausländische
Mitarbeiter und die amerikanische Basis
waren Stammgäste.
Das Restaurant Business wuchs ständig.
Mehrere Reisebüros haben sogar Verträge
mit Gojko abgeschlossen, um Gäste zum Mittag- und Abendessen in sein Restaurant zu
bringen. Meistens waren größere Gruppen,
manchmal mehr als 50 Gäste aus der ganzen
Welt, die organisiert kamen, um Westberlin
zu besuchen, um die Berliner Mauer und den
Reichstag zu sehen, die zu dieser Zeit eine
besondere Attraktion waren.
In Gojkos Worten war das Ambiente des
Restaurants ein großer Beitrag zum großen
Interesse für das Restaurant "Novo Skopje",
in dem auf mazedonische Art und Weise
einzigartig hochwertige Speisen zubereitet
wurden. Das Restaurant von Gojko und seinem Bruder Mane Jakovlevski war typisch
mazedonisch, dekoriert mit alten Gegenständen aus mazedonischen Haushalten,
mit Werkzeugen für die Landwirtschaft mazedonischer Räume, die die ursprüngliche
mazedonische Musik ergänzten. Das Restaurant stand ganz im Zeichen der Mazedo-
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nier, sogar die Zwinger waren in stilisierten
mazedonischen Trachten gekleidet.
Als wir über das Restaurant "Novo Skopje" sprachen, war Gojko erfreut darauf hinzuweisen, dass an einer prominenten Stelle
an einer der Wände dieses mazedonischen
Hauses eine großformatige ethnische Karte
von Mazedonien gezeichnet wurde. Neben
ihr war er in Goce Delchevs Kostüm großformatig gezeichnet. Ergänzt wurde dies durch
eine Menükarte, die täglich von den Gästen
des Restaurants eingenommen wird. Darauf
war die Karte von Mazedonien gemalt, und
auf der Rückseite spielten Tänzer die harte
Fackel und die Symbolfackel mit dem VEPZeichen (Vardar, Aegean und Pirin) und der
folgenden kurzen Geschichte:
"Mazedonien, lieber Gast, ist ein zentrales Land auf der Balkanhalbinsel, in dem es
zu politischen, nationalen, ethnischen und
kulturellen Zusammenstößen gekommen
ist. In der Antike im mittelalterlichen Byzanz und Ihren Jahrhunderten, als es zum
Osmanischen Reich gehörte, war es ein einziges, historisch begründetes Ganzes und
wurde nach den Balkankriegen (1912-1913)
in drei Teile geteilt: Der Norden gehörte zu
Serbien (also gehört es heute zu Jugoslawien) mit 27.000 km2, der südliche Teil Griechenlands mit 35.000 km2. 2 und den östlichen Teil von Bulgarien mit 7.000 km. 2.
Es ist sehr interessant, dass ein solches
Mazedonien, das die gleichen Seiten hat
wie das alte mazedonische Reich von König
Philipp, dem Vater von Alexander dem Großen, seit mehr als einem halben Jahrhundert
durch künstliche Grenzen geteilt ist. Diese
tyrannische Teilung wurde durch den Versailler Vertrag von 1919 akzeptiert. Auf diese
Weise blieben die europäischen Staaten still
und unempfindlich gegenüber den Rechten
einer kleinen Nation, deren Stimme unterdrückt und erstickt wurde.
Die mazedonische Frage ist bis heute
nicht geklärt. Der Kampf des mazedonischen Volkes geht in Richtung Befreiung
der Wiedervereinigung Mazedoniens als unabhängiger Staat.
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Viele kleinere Nationen in Asien und
Afrika haben ihre Unabhängigkeit erlangt.
Mazedonier sind eine eigene Nation, eine
Nation mit eigener Schrift und Sprache,
unabhängig von der bulgarischen, griechischen, serbischen oder "jugoslawischen"
Sprache, mit einer langen Geschichte und
Sitten. Kultur, eigene mazedonische orthodoxe Kirche, Traditionen und Bräuche "
Ansonsten wurde das Restaurant "Novo
Skopje" 1974 komplett renoviert. Für 45
Tage, vom 5. November bis zum 19. Dezember 1974, wurden die geplanten Arbeiten abgeschlossen. Es sollte erwähnt werden, dass
ein französischer Maler, der an einer französischen Basis in West-Berlin arbeitete, ein
Freund von "New Skopje", die ethnische Karte von Mazedonien, den drei Teilen von Mazedonien (Vardar, Ägäis und Pirin) und das
Bild des mazedonischen Apostels zeichnete.
revolutionärer Kampf - Goce Delchev. Der
italienische Künstler hingegen malte weitere Wandmalereien mit Motiven aus Mazedonien an die Wände, und in einem Teil des
Restaurantsaals waren Holzverkleidungen
angebracht und mit Schindeln bedeckt.
Anlässlich der Eröffnung des renovierten Restaurants "Novo Skopje" fand eine
Zeremonie statt, bei der der Bürgermeister
von Charlottenburg, Dr. Roman Legien, die
Eröffnungszeremonie durchführte. Bei dieser Gelegenheit schnitten Gojko Jakovleski und Legien den gordischen Knoten aus
einem Orthom als Symbol für die Öffnung.
Im Zusammenhang mit dieser Tat sagte
uns Gojko Jakovleski, dass das sogenannte Binden. Der gordische Knoten wurde am
Beispiel von Alexander dem Großen gemacht, der das Schwertproblem löste, um
Asien zu erobern. Damit wollten Legienne
und Gojko den Kurfürstendamm, die Hauptstraße und Berlin erobern.
Andernfalls besagt eine Prophezeiung,
dass derjenige, der den gordischen Knoten
gelöst hat, Meister Asiens werden würde.
Viele versuchten vergeblich, es zu lösen,
scheiterten aber. Alexander der Große kam
und schnitt das Seil mit einem Schlag des
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Schwertes. Der gordische Knoten wurde
seitdem mehrdeutig verwendet: als Metapher für ein unlösbares Problem oder als
Synonym für ein großes Problem, das leicht
gelöst werden kann.
Andernfalls erklären Gojko und Mane
Jakovleski über die Anfänge und den Zweck
der Eröffnung dieses zeitgenössischen mazedonischen Restaurants im Herzen Berlins
im Text "Restaurant that affirmed Macedonia", der im Januar 2003 in der Zeitung "Nova
Makedonija" veröffentlicht wurde, dass dies
der Zweck ist Es war an ihnen, Geschäfte zu
machen und gleichzeitig mit diesen demokratischen Räumen die Werte ihres Heimatlandes Mazedonien zu bekräftigen sowie mit
Gleichgesinnten dafür zu kämpfen, dass es
ein unabhängiger und unabhängiger Staat
innerhalb seiner ethnischen Grenzen wird.
So haben sie das gesamte Äußere und
Innere des Restaurants im Geiste der mazedonischen Architektur gestaltet, ebenso wie die Dekoration, und die Speisekarte
bestand aus mazedonischen Spezialitäten.
Leider gedenken Gojko und Mane mit größter Trauer dem letzten Empfang des Neuen
2003 in "New Skopje", nach dem er nach 34
Jahren den Schlüssel zu diesem rein mazedonischen und deutschen Catering-Unternehmen erhielt.
Auf die Frage, wie er es geschafft habe,
dass sein Restaurant so lange in der Berliner
Innenstadt überlebt, sagte Gojko unter anderem, dass sein Wunsch nach Erfolg groß
sei. Dies sei die Formel für den Erfolg von
New Skopje. Von Anfang an baute er eine
solche Organisation in einem perfekt funktionierenden Restaurant auf. Die Speisekarte war abwechslungsreich und von hoher
Qualität, wettbewerbsfähig, attraktiv für
die Besucher, die Auswahl an Speisen war
reichhaltig und lecker, und das gleiche galt
für die Getränke. Am verbreitetsten waren
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die mazedonischen Spezialitäten, und die
Besucher waren erstaunt über das Ambiente eines mazedonischen Hauses, das mit Gegenständen und Dekorationen geschmückt
war, die vor Hunderten von Jahren in Mazedonien verwendet wurden.
Gojko teilt uns auch mit, dass das Restaurant in den letzten zwanzig Jahren von
seinem Bruder, dem renommierten und anerkannten Caterer und Patrioten Manoil
(Mane) Jakovleski, geführt wurde, der die
Familientradition mit viel Liebe und Wissen
fortgesetzt hat.
Gojko bedauert, dass der Silvesterabend
2003 das Ende von Novo Skopjes Restaurantgeschäft war, an dem er fast von Anfang an gearbeitet hatte. Mane erzählte
uns schmerzlich, dass viele der Berliner,
die Stammgäste waren, insbesondere die
in Berlin und Deutschland lebenden Mazedonier, sich über die Schließung von "New
Skopje" beschwerten, weil das Restaurant
für sie mehr als nur eine mazedonische Heimat war. Von Anfang an bis zu seiner Schließung war es eine informelle mazedonische
Botschaft in der Weltmetropole Berlin.
Die Bedeutung dieses an der Berliner
Hauptstraße gelegenen Restaurants wird
am besten durch die Reaktion des ZDF-Berliner Fernsehsenders verdeutlicht, der am 13.
Januar 2003 (Montag) eine halbstündige Sendung ausstrahlte, in der er die Schließung des
Restaurants Novo Skopje scharf kritisierte.
Dabei forderte der Journalist die öffentliche
Rechenschaftspflicht für diejenigen, die sich
dafür entschieden hatten. Er fragte auch,
warum die Ausstattung und Dekoration des
Restaurants "Novo Skopje" aus Deutschland
herausgenommen werden dürfe. Seiner Meinung nach war die Ausrüstung für Deutschland ein wertvoller Schatz, ein Teil der kulinarischen Geschichte und hätte in Berlin
bleiben sollen.
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GROSSE ILINDENFEIER IN BERLIN

Z

u Ehren des 73. Jahrestages des
Ilindenaufstands 1976 Berlin, ein
großes Fest wurde organisiert. Alles war im Zeichen von Ilinden, 1903. Es war
eine echte mazedonische Feier. Zum ersten
Mal fand die Feier des größten mazedonischen Feiertags ohne jugoslawische Symbole statt. Organisatoren waren die Brüder
Gojko und Manojil Jakovleski, die mit Hilfe
vieler Berliner Patrioten dem beispiellosen
Druck der SFRJ-Militärmission in West-Berlin standhielten. Im Verlauf der Feierlichkeiten, des Drucks und der Drohungen sagt
Manojil:
"Mein Bruder Gojko, sie hatte den großen
Wunsch, 1976 auf wirklich mazedonische
Weise Ilinden zu feiern, ohne die jugoslawische Flagge und Hymne. Die Vorbereitungen
waren schwierig, weil wir viele Hindernisse
hatten. Zu unserer Freude hat die Mehrheit
der Mazedonier in Z. Berlin die Idee der Feier angenommen und sich geschworen, sich
mit Familienmitgliedern und Freunden aktiv an der Feier zu beteiligen. Es war eine
große Garantie, dass wir die Ilinden-Feier
erfolgreich und vollständig umsetzen konnten. Vor der Feier luden wir Jonce Hristovski
ein, die Legende des mazedonischen Folklo-
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re- und Songwriters.
Wir wussten, dass er als ehemaliges Mitglied und Choreograf des Volksensembles
"Tanec" und vielseitiger Künstler uns bei
der Vorbereitung des Programms sehr helfen und mehr mazedonische patriotische
Lieder aufführen kann . Er nahm die Einladung gerne an, kam und bereitete sofort
das Musikprogramm vor. In wenigen Tagen
bereitete er den Refrain vor und sang die
mazedonische Hymne "Denes nad Makedonija se ragja, novo sonce na slobodata..". Die
Mitarbeiter der SFRY-Militärmission in Z.
Berlin haben uns mit größter Sorgfalt daran gehindert, es zu versuchen. Sie haben die
Mazedonier eingeschüchtert, nicht an dem
Programm teilzunehmen und nicht an der
Ilinden-Feier teilzunehmen. Aber ihre Bemühungen klappten nicht. Außerdem wurde
ein beispielloser Druck auf Gojko ausgeübt,
um die Feier abzusagen, oder wenn er sie abhalten wollte, dann unter den Bedingungen,
die sie gemäß ihrem Szenario festlegen würden.
Beide Vorschläge von Gojko wurden
ohne nachzudenken abgelehnt. Nachdem
die Militärmission erkannt hatte, dass es
nicht mit Gewalt gelingen kann, änderte sie
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nach einer Änderung ihres Scheiterns bei
den Verhandlungen ihre Taktik und begann,
sich Gojko gegenüber freundlich zu verhalten. Sie schlugen auch vor, an der Feier teilzunehmen, indem sie die Begrüßungsrede
schrieben und Gojko sie las. Aber er lehnte
das Angebot rundweg ab und antwortete, er
habe nicht die Absicht, die Rede eines anderen zu lesen. Dann wurden wir bedroht und
erpresst. Sie drohten, uns unsere Pässe wegzunehmen und uns festzunehmen, als wir
nach Jugoslawien einreisten. Wir sind dem
Druck nicht erlegen und haben am 2. August
gefeiert. Auf unsere Einladung hin waren
mazedonische Migranten aus anderen Teilen Europas zu Gast.
Wir organisierten auch ein Fußballturnier, an dem auch der FC "Hajduk" aus unserem Heimatdorf Zubovce teilnahm. Unser
Ziel war es, Mazedonier in Mazedonien mit
Mazedoniern in Verbindung zu bringen, die
eine Weile in Europa lebten und arbeiteten.
Wir wollten, dass die jungen Leute sehen,
dass es im Westen nicht so schlimm ist,
wie es in Jugoslawien gepredigt und gelehrt
wird. Die Feier verlief gut. Wir hatten Sicherheit vor dem Deutschen
Polizei, die unsere Sicherheit garantiert.
Auf ihren Rat hin stellen wir unsere Sicherheit am Eingang der Halle auf. Ungefähr 800
Menschen nahmen an der Feier teil. Bis dahin gab es in Berlin und darüber hinaus in
Europa keine solche Massenansammlung
von Mazedoniern, die zum ersten Mal den
mazedonischen patriotischen Autismus öffentlich zum Ausdruck brachten, ohne jugoslawische Züge. Das Fußballturnier, an dem
Tausende von Zuschauern teilnahmen, gewann zu unserer großen Freude den ersten
Platz des FC "Hajduk" aus Zubovce. " und aus
mehreren Städten in Westdeutschland, die
auf Zeit arbeiteten und Gäste aus Mazedonien waren. Nach dem Rückblick auf den
Heldenkampf der Ilindens - über das große
Ilinden-Epos, über das Leben und die Leben
des mazedonischen Volkes im Laufe der
Jahrhunderte unter den Besatzern, betont,
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dass die Geschichten möglicherweise verfälscht werden, die historische Wahrheit jedoch von den Fälschern nicht verschwiegen
werden kann. "Der Ilinden-Aufstand richtete
sich nicht gegen das türkische Volk, sondern
gegen den Sultan-Despotismus, gegen den
unerträglichen Zorn und die heftige Ausbeutung des Paschas und des Kaimakam,
die nicht nur dem mazedonischen Volk,
sondern auch dem türkischen Volk Elend
und Leid zufügten. Wie Goce es ausdrückt:
"Ich hasse die Osmanen nicht als Volk, ich
kämpfe gegen das Osmanische Reich als
Herrensystem." Am Ende wird Jakovleski zu
dem Schluss kommen, dass die Mazedonier
jahrhundertelang gekämpft haben und der
Kampf erst nach der vollständigen Wiedervereinigung endet: „Unter der Flagge von
Ilinden wurde 1903 eine neue mazedonische
Ilinden geboren, eine neue mazedonische
Republik wurde als Nationalstaat des mazedonischen Volkes geboren. Leider blieben die
Früchte dieser zweiten Ilinden für die Mazedonier in der Ägäis und Pirin Mazedonien unzugänglich, die heute noch unter nationaler
Sklaverei stehen, was schwieriger ist als die
türkische, da griechische und bulgarische Eroberer vorhaben, das gesamte mazedonische
Volk auszurotten. das heißt, von der mazedonischen Nation, die in diesen Ländern einen
beispiellosen Völkermord, physische und
moralische Ausrottung einer ganzen Nation
begangen hat. Heute kann man mit Recht sagen, dass die Ideale der Großen Ilinden noch
nicht in Erfüllung gegangen sind, die Gelübde
der Ilindenohren sind noch nicht in Erfüllung
gegangen. Diese Versprechungen werden gemacht, wenn die Sonne der nationalen Freiheit für alle Mazedonier aufgeht, und wenn
alle Mazedonier sowohl in Pirin als auch in
der kleinen Prespa und im ägäischen Mazedonien das Recht haben, Mazedonier zu sein!
Deshalb haben die Mazedonier jahrhundertelang gekämpft, und heute hören sie nicht
auf, für die vollständige Vereinigung Mazedoniens zu kämpfen. Der Ruhm der Helden
der beiden Ilinden sei lobenswert! "
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IN BONN - IN WAHRHEIT
FÜR MAZEDONIEN

I

n der deutschen Metropole Bonn fand am
15. März 1992 die größte Massendemonstration von Mazedoniern aus Deutschland zur Unterstützung der mazedonischen
Regierung für die internationale Anerkennung der Republik Mazedonien statt, gegen
die von der Regierung Bonjour verfolgte
Doppelpolitik mit Anerkennung der Republik Mazedonien sowie gegen die griechische
Haltung. das hat es gegenüber Mazedonien
und alles was mazedonisch ist
Unter dem Motto "Für die Anerkennung
Mazedoniens als Staat" begann um 13.00 Uhr
die größte mazedonische Demonstration im
Zentrum von Bonn - Bad Godesberg mit über
5.000 Mazedonern aus Deutschland, Belgien
, den Niederlanden und der Schweiz.
In einem Bericht über die Demonstration
"Über 5.000 Mazedonier - Über die mazedonische Wahrheit" stellte Kollege Drasko Antov ("Nova Makedonija", 16. März 1992) fest:
"Regen und Kälte haben die Mazedonier
aus mehreren Städten und Orten im In- und
Ausland nicht aufgehalten. Nachbarländer:
Belgien, die Niederlande und die Schweiz,
um nach Bonn zu kommen, dem gesprächigen Ort in Bad Godsberg, um an der mazedonischen Demonstration teilzunehmen. Um
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13 Uhr war das Bild eindrucksvoll, so viele
Mazedonier haben sich noch nie zu einer
solchen Veranstaltung versammelt, um die
internationale Anerkennung Mazedoniens
zu unterstützen und den Namen Republik
Mazedonien zu schützen. Über 5.000 Menschen mit mazedonischen Flaggen, Spruchbanner in mazedonischer, deutscher und
französischer Sprache mit Bildern von Goce
Delchev fuhren in Richtung Zentrum von
Bad Godsberg. Die Demonstranten marschierten würdevoll durch die schönen Straßen und sangen: "Mazedonien", "Mazedonien
gehört uns", "Es lebe Mazedonien". Die Petition und Erklärung, warum Mazedonien sich
der Europäischen Gemeinschaft bewusst
sein sollte, wurde auf Deutsch gelesen .
Dann marschierten die Demonstranten
zur griechischen Botschaft und sangen:
"Mazedonien existiert", "Mazedonien ist mazedonisch", "Schande über dich ...". Die Reaktionen der Demonstranten zeigten sich sehr
ärgerlich über die griechische Politik gegenüber Mazedonien.
Eine lange Protestkolonne kehrte in ihre
Ausgangsposition zurück. In dem an Bundeskanzler Kohl gerichteten Schreiben wurde die Anerkennung der Republik Mazedo-

229

СЛАВЕ КАТИН • Монографија ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ

nien, dh der Regierung Bosniens, gegenüber
Kroatien und Slowenien gefordert. Unter
Hinweis darauf, dass Mazedonien eine eigene Geschichte und Tradition hat und dass
ein EG-Mitgliedstaat die Geschichte des
mazedonischen Volkes nicht stehlen kann.
Der Kanzler musste die Weltenzyklopädien
selbst lesen und sich von den Behauptungen
der mazedonischen Wahrheiten und nicht
von den griechischen Fälschungen überzeugen lassen.
Warum kann der Balkan zu einem kulturellen Wettbewerbsort nicht sein?
Dann kam Dr. Wolf Oshlis, der deutsche
Autor der ersten mazedonischen Grammatik auf Deutsch (zusammen mit Vera Bojic).
Er wies auf die Existenz des mazedonischen
Volkes und der mazedonischen Sprache hin
und meinte, er müsse als Deutscher den
großen Gedanken des mazedonischen Revolutionärs Goce Delchev wiederholen: „Ich
verstehe die Welt als ein Feld des kulturellen Wettbewerbs zwischen den Völkern“ und
fragte mich, warum der Balkan nicht sein
sollte Ein solches Feld für kulturellen Wettbewerb und Zusammenarbeit? Griechenland
hat kein Recht, die Existenz Mazedoniens zu
leugnen, weil es existiert, es ist hier und niemand kann es von der Weltkarte streichen. "
Und der Präsident der Vereinigung "Mazedonien", Dr. Tomislav Lukarov, bezeichnete die Demonstrationen als nichts anderes
als "Ausdruck der mazedonischen Gerechtigkeit", damit die Welt erfährt, dass wir
existieren, und fordert, dass wir so handeln,
wie es bei Slowenien und Kroatien der Fall
war. Mazedonien lacht über alles, was erkannt werden muss. "
Mazedonische Delegation bestehend
aus: Gojko Jakovleski (Berlin), Ljupka Hadzi Georgieva (Hamburg), Dragi Bogoevski
(Hannover Latzen) und Risto Kosarchev
(Hannover) im Auswärtigen Amt VERNÜNDET, ALS UNABHÄNGIGER STAAT ZU ANNERKANNT ZU SEIN.
Die mazedonische Identität kann niemals weggenommen werden.
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Die ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien hat beschlossen, die Forderungen Europas zu respektieren, die sie als
Voraussetzung für die Anerkennung festgelegt hat. Im September 1991 wurde ein Referendum abgehalten, und die Mehrheit der
stimmberechtigten Bevölkerung (über 95
Prozent) sprach sich für die Idee der Republik aus, das ehemalige Bundesjugoslawien
auf den Weg der Unabhängigkeit zu bringen. Das "Ja" -Referendum war die stärkste
Bestätigung der gegenwärtigen Staatsrechte Mazedoniens. Mazedonien stimmte
im Dezember 1991 für eine Änderung der
Verfassung, wobei es seine friedliche Politik auf dem Balkan deutlich erklärte und die
Unverletzlichkeit seiner Grenzen mit seinen
Nachbarn mit Gewalt bekräftigte. Es garantiert auch die grundlegenden nationalen, religiösen und kulturellen Rechte aller seiner
Bürger.
Die Republik Mazedonien sollte in ihrem
ersten Jahr als unabhängiger Staat leben, da
sie zwar die von der Europäischen Gemeinschaft festgelegten und in der demokratischen Welt weithin akzeptierten Grundkriterien erfüllt, Mazedonien jedoch bislang
nur von der Republik Bulgarien offiziell
anerkannt wurde. Serbien wird versuchen,
"vernünftige" Argumente dafür zu finden,
dass der erklärte souveräne mazedonische
Staat nur auf dem Papier bleibt und Mazedonien in irgendeiner Weise in einem neuen
reduzierten Jugoslawien, dh einem erweiterten Serbien, verbleibt.
Albanien hat sich noch nicht geäußert,
aber die Spannungen in Westmakedonien
machen deutlich, dass auch dieses Land im
Gegenzug die Anerkennung der Unabhängigkeit Mazedoniens erhalten möchte. Obwohl die albanische Minderheit in Mazedonien über mehr nationale Rechte verfügt,
die durch internationale Akte garantiert
werden. Andererseits ist Griechenland sogar gegen die Verwendung des Namens Mazedonien und entzieht damit einem Staat
inhärent eines zivilisierten Landes skrupellos seine eigene Identität, da dieser Name
Teil der langen Geschichte dieses Raumes
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ist und es für absurd ist verweigere ihm einen fremden Staat. "
Forderungen der Demonstranten:
1. Die Republik Mazedonien sollte unverzüglich und bedingungslos an ihrem historischen und unveräußerlichen Namen erkannt
werden. Jeder Aufschub der Anerkennung
erhöht die Gefahr der Annexion durch Serbien, wodurch die Voraussetzungen für den
Ausbruch eines militärischen Konflikts auf
dem Balkan geschaffen werden.
2. Nehmen Sie JNA von allen gekauften
Flächen in Mazedonien zurück.
3. Auf dem Territorium der Republik Mazedonien sollen die Friedenstruppen der Vereinten Nationen kommen, um militärische
Angriffe Serbiens oder einen pro-serbischen
Putsch rechtzeitig zu verhindern und einen
friedlichen und raschen Übergang zu einem
völlig unabhängigen, staatlich regierten demokratischen Leben zu ermöglichen.
4. Auf diese Weise möchten wir die internationale Öffentlichkeit darüber informieren, dass der Demokratisierungsprozess in
Mazedonien wirklich erst mit der Verfassung und Anerkennung eines unabhängigen
mazedonischen Staates beginnt .
5. Nur ein unabhängiges und demokratisches Mazedonien kann die Freiheiten und
Rechte aller seiner Bürger garantieren. Ein
Aufenthalt in einem reduzierten Jugoslawien (wie auch immer der Name des neuen
Staates lauten mag) bedeutet die Serbisierung von allem zusammen und getrennt.
6. Angesichts der Tatsache, dass es sich
bei der mazedonischen Frage um eine internationale und nicht um eine jugoslawische
Frage handelt, fordern wir die Behörden der
Europäischen Union im Interesse des Friedens auf dem Balkan nachdrücklich auf, ein
unparteiisches Gremium nach Mazedonien
zu entsenden, das eine objektive politische
Analyse der gegenwärtigen und potenziel-
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len Konflikte vornimmt um eine Tragödie
größerer (Balkan-) Dimensionen zu lösen
und zu vermeiden .
7. Schließlich senden wir eine Bitte an
alle Länder der Europäischen Gemeinschaft
und haben darüber hinaus von Mazedonien
einen förmlichen Antrag auf Anerkennung
erhalten, um uns schriftlich mitzuteilen,
warum dies bisher nicht geschehen ist. Was
sind die Gründe für die Verzögerung der Anerkennung von Mazedoniens Staatlichkeit?
Vom Herzen für Mazedonien
Ende 1989 verfolgten die Bürger Europas
aufmerksam die Ereignisse, die zum Abriss
der Berliner Mauer und zur Vereinigung der
beiden Deutschen führten, die Ereignisse in
Bukarest und andere Entwicklungen im Ostblock Europas. Die Mazedonier verfolgten
hingegen aufmerksam die Entwicklungen,
dh die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Partei- und Staatsführung des gemeinsamen jugoslawischen Bundesstaates
(SFRY). Die Ereignisse kündigten das Ende
des 45-jährigen Bestehens der Föderation
mit dem Einsturzgefühl an.
Mazedonier sahen hier andererseits die
Möglichkeit, die jahrhundertelangen Wünsche und Ideale vieler Generationen vor ihnen zu verwirklichen, damit Mazedonien ein
unabhängiger, souveräner und unabhängiger Staat wird. Um die Gelegenheit mit dem
Zerfall der SFRJ zu nutzen, waren jedoch
auch wichtige Aktivitäten mazedonischer
Verbände, Parteien in der Diaspora und in
Mazedonien erforderlich. Die mazedonischen Patrioten waren insgeheim davon
überzeugt, dass bald der Tag kommen würde, an dem Mazedonien über Jahrhunderte
hinweg angegriffen, besetzt, geplündert,
verbrannt, gespalten, geteilt wurde, um
endlich das zu bekommen, was es verdiente,
um ein unabhängiger und souveräner Staat
zu werden. und Mazedonier und Bürger "um
ihre eigenen zu sein!"
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гоjко во германиjа
ДЕЛ ОД СЛИКАТА ЗА МПЦ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ВО БЕРЛИН
ОСВЕТУВАЊЕ НА ТЕМЕЛИТЕ НА ЦРКВАТА
„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ВЕСНИКОТ „МАКЕДОНСКА НАЦИЈА“ (1971-1990)
ВЕБ-ПОРТАЛОТ „МАКЕДОНСКА НАЦИЈА“ (2009 - )
ДРАГАН БОГДАНОВСКИ – ГОЛЕМИОТ ПРИЈАТЕЛ НА ГОЈКО
КАКО БЕШЕ ФОРМИРАНА ПАРТИЈАТА ВМРО-ДПМНЕ
ГОВОР НА ГОЈКО НА ОСНОВАЧКОТО СОБРАНИЕ
НА ВМРО-ДПМНЕ

„Со маки сум се родил јас,
со жалости јас ќе си умрам.
Маките да ми ги напишете
одозгора на гробот мој.
Ќе се качам на планина,
ќе влезам в' темни пештери.
Очите да ми паралдисаат,
сонцето да не го видам.“
Македонска народна песна

part

VI

a part of the

activities of gojko
in germany
PART OF THE IMAGE OF THE OMC
"ST. CLEMENT OF OHRID" IN BERLIN
CONSECRATION OF THE FOUNDATIONS OF THE CHURCH OF
ST. CLEMENT OF OHRID
THE NEWSPAPER "MACEDONIAN NATION" (1971-1990)
WEB PORTAL "MACEDONIAN NATION" (2009 - )
DRAGAN BOGDANOVSKI - GOYKO'S GREAT FRIEND
GOYKO – ABOUT THE FORMATION OF THE VMRO-DPMNE PARTY
GOYKO’S SPEECH AT THE CONSTITUTIONAL ASSEMBLY
OF VMRO-DPMNE

„I was born with suffering,
with sorrow I'll die.
I want you to write down my sorrows
on top of my grave.
I'll climb up the mountain,
I'll enter dark caves.
Let my eyes go blind,
never to see the Sun again.“
Macedonian Folk Song
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ДЕЛ ОД СЛИКАТА НА
МПЦ "СВЕТИ КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ ВО БЕРЛИН

М

акедонските
православни
цркви и црковни општини
(МПЦО) во Европската Унија
се конституирани врз законска основа и
се организирани како религиозни, национални, социјални, хуманитарни и културно-просветни институции. За реализирање на своите активности, црковните
општини, пред сѐ, имаат добиено широка
поддршка од домашните влади и од мајката - Светиклиментовата црква. Со формирање на црквите и црковните општини
во Европа, во голема мера се придонело
да се подигне на повисоко рамниште и во
извесна смисла да се определи националниот идентитет на македонските доселеници во Европската Унија, без разлика од
кој дел на Македонија, и со какви патни
исправи се дојдени во новите средини.
Преку МПЦО, преку членување во тие
духовни домови, добивале документи
што сведочат дека се Македонци, а со тоа
стекнувале право да избираат и да бидат
избрани во црковно-општинските тела.
Така, тие добивале крштеници, венчаници, смртовници, и други документи кои се
официјални и законски пред тамошната
админстрација.
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Со поголемиот прилив на емигрантите во Европа, во последните педесетина
години, се зголемил бројот на православното население, чиј број е за неколку десетици илјади поголем во споредба од пред
Втората светска војна. Затоа има мешање
на православните со луѓе од другите религии. Сето тоа доведува до брзи промени во
општеството каде што припаѓаат и македонските православни верници. Македонската православна црква, како и другите
православни цркви што дејствуваат во
Европската Унија, има своја Епархија што
е значајно духовно и културно просветно
тело.
Европската епархија на МПЦО ги штити, ги организира и ги афирмира сите македонски црковно-патриотски интереси и
потреби, овозможувајќи им на Македонците од сите делови на Македонија да ја
чувствуваат националната и црковната
слобода. Епархијата обезбедува услови за
сѐ поголема афирмација на целокупното
културно наследство и современиот напредок на македонскиот народ. Тоа е потврдено и од Европската Унија, која Македонците ги смета за одделен народ со свој
национален идентитет и со големи заслуги
за културниот развој и на другите народи и
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PART OF THE IMAGE
OF THE OMC "ST. CLEMENT
OF OHRID" IN BERLIN

T

he Macedonian Orthodox Churches
and Church Communities (MOCCs)
in the European Union are constitutionally established and are organized as
religious, national, social, humanitarian and
cultural-educational institutions. In order
to carry out their activities, the church communities have received, in the first place,
broad support from the local governments
and from the mother - St. Clement's Church.
The establishment of churches and church
communities in Europe has largely contributed to elevate to a higher level and in some
sense to define the national identity of Macedonian emigrants in the European Union,
regardless of which part of Macedonia, and
with what travel documents they have come
to their new places of living.
Through MOCC, through membership
in these spiritual homes, they receive documents proving that they are Macedonians,
thereby gaining the right to elect and be
elected to church-community bodies. Thus,
they receive birth, marriage, death certificates, and other documents that are official
and legal before the administration there.
With the influx of immigrants to Europe
in the last fifty years, the number of Orthodox populations has increased by a few tens
of thousands compared to the period before
the World War II. That is why the Orthodox

people is mixed with people from other religions. All this leads to rapid changes in the
society where the Macedonian Orthodox
Christians also belong. The Macedonian Orthodox Church, as well as other Orthodox
churches operating in the European Union,
has its own Diocese which is an important
spiritual, cultural and educational core.
The European Diocese of the MOC protects, organizes and affirms all Macedonian
church-patriotic interests and needs, enabling Macedonians from all parts of Macedonia to feel national and church freedom.
The Diocese provides the conditions for a
growing affirmation of the entire cultural
heritage and contemporary progress of the
Macedonian people. It is also confirmed by
the European Union, which considers Macedonians as a separate nation with its own
national identity and with great merit for
cultural development of other nations and
is a live bridge for the friendly relations between Macedonia and the new homelands.
The increase in the number of Macedonian Orthodox Church communities in
Western European countries, today the European Union, has contributed to the need
of establishment of a new diocese of the
Macedonian Orthodox Church. Following
the example and manner of operation of
the American-Canadian and Australian di-
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претставува жив мост за пријателските односи меѓу Македонија и новите татковини.

живот. Затоа било неопходно да се формира Европската епархија.

Со зголемувањето на бројот на македонските православни црковни општини
во западноевропските земји, денес Европската Унија, се појави потребата од
формирање на нова епархија на Македонската православна црква. По примерот
и начинот на работењето на Американско-канадската и Австралиската епархија, започна да се размислува за организираноста на македонските православни
црковни општини и во Европа во една
епархија што ќе го носи името „Европска
епархија на МПЦ“. Така, оваа идеја беше
искористена во текот на посетата на високата делегација на МПЦ предводена од
поглаварот господин господин Михаил,
прва од таков вид во Германија, во февруари 1994 година. Тогаш се формирал и
голем иницијативен одбор за основање на
Европска епархија.

Инаку, Македонците во Германија се
организирани во три заедници: Македонска заедница за Северна, Средна и Јужна
Германија. Седиштето на Македонската
заедница е во Лацен и во неа се вклучени
следните асоцијации: со име „Македонија“
постојат клубови во градовите: Берлин,
Биелефилд и Бремен, со името „Гоце Делчев“ во Берлин и во Вилхемшафен, со името „Јане Сандански“ во Брауншвајг, „Илинден – 1903“ во Хамбург и Лацен, „Никола
Карев“ во Оберкирхен, „Македонска зора“
во Офенбург, „Вардар“ во Синделфинген,
„Изгрев“ во Сан Георген, „Свети Кирил и
Методиј“ во Улм, „Пелистер“ во Елванген,
„Малеш“ во Манхаим, „Македонско сонце“
во Карлсруе, „Скопје – Балкан“ во Дозенхаин, „Александар Македонски“ и други.

Имено, на 27 февруари 1994 година во
Мајнц се собрале претставници на МПЦО
од СР Германија, Шведска, Данска и Швајцарија, при што биле прифатени одлуките
на Црковно-народниот собор на МПЦ од
4 до 6 декември 1993 година за основање
на европска епархија. Потоа било избрано
времено тело што ќе ги врши сите работи околу основањето на епархијата, а бил
формиран и фонд на име на Епархијата.
Посебна важност и време делегатите посветиле на прашањето околу пополнувањето на црковните општини со редовни
свештеници.
Реалноста говори дека Македонците во
западноевропските земји своите верски
празници ги прославуваат во клупските
простории, или, пак, во изнајмени црковни објекти, обично на Католичката, Методистичката и Евангелистичката црква во
Германија, кои за среќа, секогаш им излегувале во пресрет. Меѓутоа, Македонците
сѐ повеќе сакаат да се организираат во
свои цркви во кои ќе се одржуваат богослужби на македонски јазик, крштевки и
други активности поврзани со црковниот
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Меѓутоа, за Македонците во Берлин
најзначајна духовно – национална институција, секако е Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“. Иницијатори за формирање на оваа црковна
општина се членовите на Македонскиот
клуб „Гоце Делчев“, на чело со Гојко Јаковлески. Иницијативата за формирање на
црковна општина датира од 13 ноември
1972 година, кога Гоце Македонски испратил писмо до Светиот архијерејски синод
на МПЦ со барање за формирање на македонска црковна општина под име „Свети
Климент Охридски“ во Берлин. Идната година во јануари 1973 година, првиот поглавар на Македонската православна црква,
архиепископот охридски и македонски –
господин, господин Доситеј испратил делегација во која биле протојерејот Петар
Јорданов и Доне Илиевски, кои престојувале како гости кај Гоце Македонски.
Исто така, архиепископот Доситеј му
испратил одговор на писмото на Гојко,
во кое, меѓу другото се вели: „Со поднесените информации, делегацијата не извести и во детали не запозна со Вашите
настојувања и ангажирања за поуспешно организирање на црковниот живот за
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oceses, the idea was born about the organization of the Macedonian Orthodox Church
communities in Europe in one diocese that
would be named "European Diocese of MOC".
Thus, this idea was presented during the visit of a high MOC delegation led by HE Michael, the first visit of that kind in Germany,
in February 1994. Then a Grand Initiative
Board was formed for establishment of the
European Diocese.
Namely, on February 27, 1994, representatives of the Macedonian Orthodox
Church Communities from Germany, Sweden, Denmark and Switzerland gathered in
Mainz, accepting the decisions of the MOC
Church-People's Assembly of 4-6 December
1993 on the establishment of a European diocese. A provisional body was then elected
which would perform all the work of establishing the diocese, and a fund was established on behalf of the diocese. The delegates
devoted particular attention and time to the
question of filling church communities with
full-time priests.
At that time Macedonians in Western
European countries celebrated their religious holidays in clubs, or in rented church
buildings, usually the Catholic, Methodist and Evangelistic churches in Germany,
which fortunately always met their needs.
However, Macedonians increasingly wanted to organize themselves into their own
churches that would hold worship services, baptisms, and other activities related to
church life in Macedonian language. It was
therefore necessary to establish a European
diocese.
Macedonians in Germany are organized
into three communities: Macedonian community for North, Central and South Germany. The seat of the Macedonian community
is in Laatzen and includes the following associations: "Macedonia" with its clubs in the
cities of Berlin, Bielefeld and Bremen, "Goce
Delchev" in Berlin and in Wilhelmshaven,
"Jane Sandanski" in Braunschweig, "Ilinden
- 1903" in Hamburg and Laatzen, "Nikola Karev" in Oberkirchen, "Makedonska zora" in
Offenburg, "Vardar" in Sindelfingen, "Izgrev"
, "St. Cyril and Methodius” in Ulm, “Pelister” in Elvangen, “Malesh” in Mannheim,

“Makedonsko sonce” in Karlsruhe, “Skopje Balkan” in Dozenhain, “Alexander the Great”
and others.
However, for the Macedonians in Berlin
the most important spiritual and national institution is, of course, the Macedonian
Orthodox Church "St. Clement of Ohrid". The
initiators for the formation of this church
community are the members of the Macedonian club "Goce Delchev", headed by Goyko
Yakovleski. The initiative for the formation
of a church community dates back to November 13, 1972, when Goce of Macedonia sent a
letter to the Holy Synod of the MOC with a
request to establish a Macedonian church
community under the name "St. Clement of
Ohrid” in Berlin. The following year, in January 1973, the first head of the Macedonian
Orthodox Church, the Archbishop of Ohrid
and Macedonia - HE Dositheus sent a delegation composed of the priest Petar Jordanov and Mr. Done Ilievski, who were staying at the home of Goce of Macedonia.
Archbishop Dositheus also sent a reply
to Goyko's letter, which states, inter alia:
"With the information submitted, the delegation informed and informed us in detail of
your endeavors and commitments to more
successfully organize church life for Macedonians, believers of our St. Clement's Macedonian Orthodox Church. And this time,
the Holy Synod of MOC sends you its message to be associated with sincere brotherly
love, to love all the people you live and work
with and to treat them in Christian manner,
to nurture the positive state and church legal norms of the country in which you live.
Our man has always been diligent, honest,
and obedient to state law.
West Germany is a country ruled by democratic and humane traditions that lie deep
in its legislation. It is our desire, you children
of the Macedonian Orthodox Church, with
your deeds and with your lives to manifest
your adherence to an honest people and to
a Church that has guided us in our spiritual
life for centuries according to the Gospel
principles.
At its last session, held on March 8, 1973,
the Holy Synod of MOC re-examined your
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Македонците, верници на нашата Светиклиментова македонска православна
црква. И овој пат Светиот архијерејски
синод Ви ја испраќа својата архипастирска порака да бидете поврзани со искрена
братска љубов, да ги сакате и христијански
да се однесувате со сите луѓе со коишто
живеете и работите, да ги негувате позитивните државни и црковни законски норми на земјата во којашто живеете. Нашиот
човек отсекогаш бил трудољубив, чесен и
покорен на државните закони.
Западна Германија е земја што се раководи од демократски и хумани традиции,
кои легнале длабоко во нејзиното законодавство. Наша желба е Вие чедата на Македонската православна црква со своите
дела и со својот живот да ја манифестирате припадноста на еден чесен народ и на
една црква која со векови не раководела
во духовниот живот според евангелиските
принципи.
На своето последно заседание, одржано на 8 март 1973 година, Светиот архијерејски синод уште еднаш го разгледа Вашето писмо и едногласно донесе одлука и
ја потврди веќе организираната македонска православна парохија „Свети Климент
Охридски“. Свети Климент Охридски е основоположник и патрон на Македонската
православна црква и на сѐ што не карактеризира како одделен народ.
Кон писмото ја приложуваме нашата
одлука, со која Ве примаме во Македонската православна црква. Вие сте составен
дел на Македонската православна архиепископија и ќе бидете под директно раководење на Светиот архијерејски синод на
Македонската православна црква.
Ви го испраќаме нашиот архипастирски благослов и Му се молиме на нашиот
Господ Бог и спасител Исус Христос, на
свети Климент Охридски – да бидат секогаш со Вас, да ги просветуваат и да ги
осветуваат Вашите души и срца, за да го
прославувате името Божјо и да го следите
патот на свети Климент и на сите оние што
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работеле и се бореле за доброто и за духовното издигнување на македонскиот народ.
Притоа, била донесена Одлука, во која,
меѓу другото, се вели дека Управата на македонска православна парохија при црквата „Свети Климент Охридски“, Западен
Берлин – Германија, потпаѓа под канонска
јурисдикција и под директна управа на
Светиот архијерејски синод на Македонската православна црква со седиште во
Скопје. Истата, за своите потреби ќе се обраќа до Светиот архијерејски синод, и ќе
се управува според Уставот на Македонската православна црква и според правилата кои Светиот архијерејски синод ќе ги
пропише за таа македонска православна
црква.
Светиот архијерејски синод едногласно го потврдува и го официјализира
предложениот состав: Гоце Јаковлески, за
претседател, Спасе Трпевски, за потпретседател, Стеван Доневски, за секретар и
Јордан Јаневски, за благајник.
За жал, оваа желба и барање не се
оствариле за формирање на црковната
општина „Свети Климент Охридски“ и покрај тоа што сите подготовки биле направени за отпочнување на црковниот живот.
За среќа, Македонската православна
црковна општина „Свети Климент Охридски“конечно била формирана на 17 мај
1991 година во Берлин, по поминати 18
години од првата благородна црковно-патриотска иницијатива на Гоце Јаковлески.
Овој пат нејзин прв претседател на црковниот одбор бил Мануил Јаковлески – Мане
брат на Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев-Рафкин – Гоце Македонски.
Инаку, на 27 јануари 2002 година на Годишното собрание, на предлог на надлежниот епархиски архијереј Неговото високо
преосвештенство господин Горазд, Гојко
Јаковлески со акламација е прифатен за
доживотен претседател на црковната
општина „Свети Климент Охридски“ во
Берлин.
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letter and unanimously decided to acknowledge the already organized Macedonian Orthodox parish of St. Clement of Ohrid. St.
Clement of Ohrid is the founder and patron
of the Macedonian Orthodox Church and
everything that does characterize us as a
separate people. St. Clement was a tireless
worker in the field of Christian spiritual
enlightenment and cultural upliftment of
the Macedonian people in our distant past.
Its university in the ancient city of Ohrid is
well known. Many students passed through
it. Some of them have stood for centuries
as indomitable spiritual beacons that have
upheld Orthodox faith and hope for a brighter future, and today in changed conditions
of free life, they inspire us for exhaltated
Christian and human tasks. Let St. Clement
of Ohrid be your shelter and prayer book in
the responsible church and spiritual-educational work for all of you who live far from
your birth land.
Attached to the letter is our decision to
welcome you to the Macedonian Orthodox
Church. You are an integral part of the Macedonian Orthodox Archbishopric and will
be under the direct jurisdiction of the Holy
Synod of Bishops of the Macedonian Orthodox Church.

The Holy Synod of Bishops unanimously
acknowledges and recognizes the administration in the proposed composition: Goce
Yakovleski, President; Spase Trpevski, Vice
President; Stevan Donevski, secretary, and
Jordan Janevski, treasurer.
Unfortunately, this desire and request
for the establishment of the church community “St. Clement of Ohrid” were not realized
even though all preparations were made to
start the church life.
Fortunately, the Macedonian Orthodox
Church community "St. Clement of Ohrid”
was finally established on May 17, 1991 in
Berlin, after 18 years since Goce Yakovleski's
first noble church and patriotic initiative.
This time its first president of the church
board was Manuel Yakovleski – Mane, the
brother of Goyko Yakovleski, Alias Goyko
Delchev Rafkin - Goce of Macedonia.
On January 27, 2002, at the Annual Assembly, on the proposal of the diocese's bishop, His Eminence Gorazd, Goyko Yakovleski
was pronounces by acclamation as lifelong
president of the Church of “St. Clement of
Ohrid” in Berlin.

We send our Archbishopric blessing and
pray to our Lord God and Savior Jesus Christ,
to St. Clement of Ohrid - always be with you,
enlighten and illuminate your souls and
hearts, so that you may glorify the name of
God and you follow the path of St. Clement
and all those who worked and fought for the
good and spiritual elevation of the Macedonian people.
A decision was made, which states, inter
alia, that the Administration of the Macedonian Orthodox Parish within the Church of
St. Clement of Ohrid, West Berlin - Germany,
falls under canonical jurisdiction and under
the direct administration of the Holy Synod
of Bishops of the Macedonian Church with
its seat in Skopje. It will, for its needs, address the Holy Synod, and will be governed
by the Constitution of the Macedonian Orthodox Church and by the rules the Holy
Synod will prescribe for that Macedonian
Orthodox Church.

Св. Климент Охридски / St. Clement of Ohrid
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ОСВЕТУВА Е НА
ТЕМЕЛИТЕ НА ЦРКВАТА
СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

В

о организација на Македонската православна црковна општина „Свети Климент Охридски“
во Берлин, на „Осдорфер штрасе“ 16, во
местото Лихтерфелде, со благослов на
митрополитот на Европската епархија,
господин Пимен, биле поставени темелите на црковниот објект - Крштилница,
што ќе биде составен дел на Македонската православна црква во Берлин.
Како што соопшти Амбасадата на
Република Македонија во Берлин, со
чинот на осветувањето на земјиштето
за изградба на црква, купено пред две
години, и со поставувањето на темелите
на придружниот објект, Македонците во
Берлин го остварија својот долгогодишен сон да имаат свој сопствен црковен
објект, како место каде што ќе го негуваат својот македонски идентитет, култура и верски обичаи.
На свеченоста на која присуствувале
околу 1.000 Македонци од Берлин и од
другите црковни општини од Германија
и од Европа, како и многубројни Германци, пријатели на Македонија, се обратил
амбасадорот Ѓорѓи Филипов.
Тој истакнал дека Македонија во
последните 10 дена била присутна во
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германската јавност со три значајни настани. На 10 септември во Охрид на поранешниот германски претседател д-р
Роман Херцог му било доделено највисокото државно признание орденот „8.
Септември“ за неговиот придонес како
член на Бадинтеровата комисија, давајќи позитивно мислење за меѓународното признавање на Република Македонија, а пред една недела, на покана
на сојузниот германски претседател д-р
Хорст Келер, во неколкудневна посета
на Берлин престојувала македонска делегација предводена од претседателот
Ѓорге Иванов.
- Чинот на осветувањето на местото за изградба на Македонска црква
и поставувањето камен-темелник на
придружниот објект Крштилница, исто
така, е голем настан. Со ова почнале да
се реализираат долгогодишните заложби на Македонците во Берлин, со заеднички сили и со разбирање да изградат
сопствена црква, истакнал Филипов кој
им оддал признание на митрополитот
на Европската епархија, Пимен, на претседателот на МПЦО „Свети Климент
Охридски“, Стојмир Костадиновски, на
сите сегашни и поранешни членови на
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CONSECRATION
OF THE FOUNDATIONS
OF THE CHURCH OF
ST. CLEMENT OF OHRID

O

rganized by the Macedonian Orthodox Church Community "St.
Clement of Ohrid ”in Berlin, at
the“ Osdorfer Strasse ”16, in the place of
Lichterfelde, with the blessing of the Metropolitan of the European Diocese, Mr. Poemen laid the foundations of the church
building - Baptistery, which will be an integral part of the Macedonian Orthodox
Church in Berlin.

According to the Embassy of the Republic of Macedonia in Berlin, with the act of
consecrating the land for church building
purchased two years ago and laying the
foundations of the associated building,
Macedonians in Berlin are fulfilling their
longtime dream of having their own church
building as a place where they will nurture
their Macedonian identity, culture and religious customs.
The ceremony was attended by around
1,000 Macedonians from Berlin and other
church communities from Germany and
Europe, as well as numerous Germans,
friends of Macedonia, Ambassador Gjorgji
Filipov addressed.
He noted that Macedonia was present
in the German public for the last 10 days
with three major events. Former German

President Dr. Roman Herzog was awarded
the highest state recognition medal "September 8" in Ohrid on September 10 for his
contribution as a member of the Badinter
Commission, giving a positive opinion on
the international recognition of the Republic of Macedonia and one On Sunday, at the
invitation of German President Dr. Horst
Keller, a Macedonian delegation led by
President Gjorge Ivanov paid a several-day
visit to Berlin.
- The act of consecrating the site for the
construction of the Macedonian Church
and laying the cornerstone of the adjacent
Krstilnica facility is also a major event.
This has begun to realize the long-standing
commitment of the Macedonians to Berlin,
with the joint forces and understanding to
build their own church, said Filipov, who
congratulated the Metropolitan of the European Diocese, Pimen, to the President
of the Macedonian Orthodox Church "St.
Clement of Ohrid". Kostadinovski, to all
current and former members of the Board
of Directors, as well as to all Macedonians
living and working in Berlin, who, with
their financial contributions but also with
much faith and effort, contributed to the
commencement of construction work for
the Macedonian Church.
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управните одбори, како и на сите Македонци кои живеат и работат во Берлин,
кои со своите финансиски прилози, но и
со многу верба и труд придонеле за почнувањето на градежните работи за Македонска црква.
Да се навратиме малку во историјата, за да видиме дека оваа убава вест
денеска за сите Македонци од Германија, поконкретно од Берлин, всушност
е продолжение на една поранешна иницијатива, која гледаме како успешно се
развива.
Во 1991 година, Македонците во Берлин меѓу првите во Германија основале црковна општина, а за патрон бил
избран свети Климент Охридски, наш
светител, учител и просветител. Истата
година бил избран и Црковен одбор на
чело со господин Мане Јаковлески.
На 12 мај 1991 година, тогашниот митрополит брегалнички, а сега архиепископ охридски и македонски господин
господин Стефан, ја посетил црковната
општина во Хамбург. Македонците од
Берлин го поканиле да ги посети во Берлин и да ги поучи во словото на вистината. Митрополитот Стефан, како некогаш, светиот апостол Павле во Троада,
кој имал видение во кое видел пред него
човек - Македонец, кој дошол да го покани апостолот да ја посети Македонија
и Македонците, ја прифатил поканата и
го посетил Берлин.

има доста, дури и повеќе од 4.000 Македонци.
Од 1991 година до денес, богослужбите ги извршуваме во црква во Берлин Њеддинг.
Во јуни 2007 година, сегашниот одбор
на чело со господин С. Костадиноски купил место за изградба на наша Македонска православна црква. Задачата на
сегашниов одбор, како и на другите во
иднина, е да најде средства да го финансира овој проект заедно со нашите браќа
и сестри и да ги обедини сите Македонци на едно место. Денес во Берлин функционираат Црковната општина „Свети
Климент Охридски“и Фудбалскиот клуб
„ Македонија 1970“. Ако имаме црква со
помошни простории, тогаш сите активности би се одвивале на едно место.
Храмот Божји не е само место за молитва, туку наше македонско катче за
сите наши средби, разговори, свечености, празнувања…

На 17 мај 1991 година во просториите
на Македонскиот клуб „Гоце Делчев“ се
одржало основачко собрание и се одбрал
Црковен одбор од 16 членови. Оттогаш,
Одборот работи активно и веќе наредната година во ноември, митрополитите
Тимотеј и Стефан дошле во Берлин и го
осветиле иконостасот, во преполнетата
црква од верници Македонци. Од тогашната глетка на присутните во црквата,
може да се заклучи дека навистина не
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Let's go back a bit to history, to see that
this beautiful news today for all Macedonians from Germany, more precisely from Berlin, is in fact a continuation of a former initiative that we see successfully developing.
In 1991, the Macedonians in Berlin were
among the first in Germany to establish
a church community, and St. Clement of
Ohrid, our saint teacher, educator. St. Clement of Ohrid, our saint teacher, educator. The
same year a Church Board was elected headed by Mr. M. Yakovleski.
On May 12, 1991, the then Metropolitan of Bregalnica and now Archbishop of
Ohrid and Macedonia. d. Stephen visited the
church community in Hamburg. Macedonians from Berlin invited him to visit them in
Berlin and to teach them the word of truth.
Metropolitan Stephen, as he once did, the
Holy Apostle Paul in Troas, who had a vision
of a Macedonian man who had come before
him to invite the Apostle to visit Macedonia
and the Macedonians, accepted the invitation and visited Berlin.
On May 17, 1991, a founding assembly was
held in the premises of the Macedonian Club
"Goce Delchev" and a 16-member church

board was elected. Since then, the board
has been active, and in November of the
following year, Metropolitan Timothy and
Stephen came to Berlin and consecrated
Iconotas, in a crowded church of Macedonian believers. From the view of those present
in the church, it can be concluded that there
are not many, even more than 4000 Macedonians.
From 1991 until today, we perform church
services in a church in Berlin – Hedding.
In June 2007 the current board headed by
Mr. S. Kostadinoski bought a place to build
our Macedonian Orthodox Church. The task
of the present board, as well as others in the
future, is to find funds to fund this project
together with our brothers and sisters and
to unite all Macedonians in one place. Today,
in Berlin, the Church Council of "St. Clement of Ohrid ”Berlin and FC Macedonia 1970
football club. If we had a church with auxiliary rooms, then all the activities would
take place in one place.
The Temple of God is not only a place for
Prayer but also our Macedonian Corner for
all our meetings, talks, festivities, celebrations…

Црквата Св. Климент Охридски во Берлин / The church St. Clement of Ohrid in Berlin
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ВЕСНИКОТ
"МАКЕДОНСКА НАЦИjА“
(1971-1990)

С

поред информациите од бројни
документи се гледа дека Гојко
Јаковлески, алиас Гојко Делчев-Рафкин – Гоце Македонски бил еден
од најголемите финансиски поддржувачи
на гласилото „Македонска нација“. Инаку,
четириесетина години поранешното гласило на македонската емиграција, а денес
веб-портал „Македонска нација“, претставувало вистинска национална трибина,
во која учествувале сите оние Македонци
или Македонки, кои сакале да работат за
доброто и среќата на својата нација.

Во сите изминати години, на секој чесен Македонец, без разлика на неговите
идеолошки убедувања или партиска припадност, весникот „Македонска нација“
им овозможил да ја застапуваат и да ѝ
служат на македонската национална кауза.
Гласилото „Македонска нација“ било
регистрирано како независно списание
(весник) за општествени прашања и култура, како двомесечник и се печатело во
Минхен. Првиот број е отпечатен на 30
јануари 1971 година (како двомесечник за
јануари - февруари), во почетните броеви како независно гласило, а потоа како
орган на Движењето за ослободување на
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Македонија (ДОМ) и на Народноослободителниот фронт на Македонија (НОФМ).
Се печатело на македонски јазик, на
триесеттина страници, на формат како
списание (весник) на 21 х 29 см. Главата
на списанието била на македонски јазик,
меѓутоа бојата се менувала на секое клише. Од шестиот број понатаму се наведуваат уредниците, најнапред е Драган Радински, потоа Драган Богдановски, потоа
инженер Танас Ташев, Благој Шамбевски,
Ване Самоилов и други.
Уште на почетокот весникот „Македонска нација“, претставувал вистинска
национална трибина. Тоа е изразено во
воведната статија од првиот број во кој се
нагласува следното:
„Само во еден дел од нашата страдална татковина, во Вардарска Македонија,
Македонецот денес може слободно да го
изрази своето национално чувство - да
каже дека е Македонец. Во другите два
дела на несреќна Македонија, нашите сонародници се присилени да бидат викани
она што тие не се, па дури да не смеат да
зборуваат на својот мајчин јазик. Нашите
браќа и сестри под грчкото и бугарското
ропство постојано се изложени на систематски денационализаторски режим
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THE NEWSPAPER
"MACEDONIAN NATION"
(1971-1990)

I

nformation from numerous documents
shows that Goyko Yakovleski, Alias
Goyko Delchev Rafkin - Goce Of Macedonia was one of the biggest financial backers
of the Macedonian nation. Otherwise, forty
years ago the former newsletter of Macedonian emigration, and today the web site
"Macedonian nation" was a real national forum, in which all Macedonians or Macedonians who want to work for the good and happiness of their nation participate.

In all the past years, every honest Macedonian, regardless of his ideological beliefs
or party affiliation, has allowed the "Macedonian nation" newspaper to represent and
serve the Macedonian national cause.
Newsletter "Macedonian nation". it was
registered as an independent magazine
(journal) on social issues and culture, as a
bi-monthly, and was published in Munich.
The first issue was printed on January 30,
1971 (as a bi-monthly for January-February),
in initial issues as an independent newsletter, and then as an authority of the Movement for the Liberation of Macedonia (DOM)
and the National Liberation Front of Macedonia (NLFM).
It was printed in Macedonian, in about
thirty pages, in a magazine (newspaper) for-

mat of 21 x 29 cm. The magazine's headline
is in Macedonian, but the color of each cliche changes. The sixth number goes to the
editors, first Dragan Radinski, then Dragan Bogdanovski, then Eng. Tanas Tashev,
Blagoj Dzambeveki, Vane Samoilov and others.
Otherwise, in 1962, Macedonian emigration to Sweden formed the Macedonian Liberation Committee (OKM) in order to create
an all-Macedonian national movement for
the unification of Macedonia into an independent Macedonian state. The need for a
newsletter promoting the views of the organization was raised at the Extraordinary
Congress in Copenhagen in 1971, when a decision was made to issue an official body the Macedonian nation newspaper.
From the very beginning, the newspaper
"Macedonian Nation" was a real national debate. It is stated in the opening article of the
first issue that emphasizes the following:
"Only in one part of our suffering homeland, in Vardar Macedonia, the Macedonian
today can freely express his national feeling
- to say that he is Macedonian. In the other
two parts of unhappy Macedonia, our compatriots are forced to shout what they are
not, even if they are not allowed to speak
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кој има за цел да ги уништи како народ,
да ги погрчи и да ги побугарчи, или, пак,
присилно да ги исели од нивните родни
огништа. Во сеопштиот македонски национален подем живо учествувале и македонските иселеници и емигранти во
надворешниот свет, како и македонските
нови печалбари што се на привремена работа во туѓина, сплотувајќи се во прв ред
под топлото мајчинско крило на својата
национална автокефална Македонска
православна црква. Како одраз на тој национален живот на македонските иселеници, емигранти и привремените печалбари во туѓина, се појавило ова скромно
списание чие име е „Македонска нација“.
Во продолжение се вели дека целите
на гласилото „Македонска нација“, покрај
другото, се да ги заштити националните интереси на целокупниот македонски
народ; да води борба за извојување национални права и слободи за Македонците
под власта на Грција и Бугарија; да подготвува терен за обединување на трите
дела од распарчена Македонија во единствена македонска национална целина;
да работи за побогат духовен, културен
и политички живот на Македонците во
туѓина и да ја шири во надворешниот свет
вистината за Македонија и македонскиот
народ, притоа, разобличувајќи ги лагите и
клеветите што ги шират балканските националисти и империјалисти.
Притоа, името на гласилото јасно го
оцртува неговиот општ македонски национален карактер, односно дека тоа не е
орган на политичка партија, друштво или
организација, туку е широка национална
трибина во која може да соработува секој
Македонец кој сака да работи за доброто
и среќата на својата нација. Издавачите
на „Македонска нација“ сметаат дека на
македонската национална кауза може
да и служи секој чесен Македонец без
разлика на неговите филозофски погледи, идеолошки убедувања или партиска
припадност. Гласилото нема цел да биде
ни антикомунистичко, ни комунистичко,
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туку натпартиско, една широка македонска национална трибина, што ќе работи
на постигнување македонско единство.
Вториот број е отпечатен како двоброј
за март и април 1971 година, на ист формат, на 20 страници, и со променета боја
на главата. И наредните четири броја во
1971 година, се идентични на првиот број
како по формата, техничкото решение,
така и по содржината.
Во текот на 1972 година отпечатени се
пет броја, од кои од бројот 8 издавач и редактор е Драган Богдановски и се печати
во Минхен, Западна Германија, со годишна претплата од 20 германски марки. Од
бројот тринаесет како уредник на гласилото се јавува инженер Танас Ташев, а подоцна повторно Драган Богдановски.
Од бројот 17 за септември—октомври
1973 година, весникот „Македонска нација“ го сменило клишето на главата, со
тоа што на левата страна била поместена
етничката карта на Македонија. Списанието станало орган на Движењето за обединување на Македонија, дадено и во главата каде што стои слоганот „Македонци
обединети за обединета Македонија“. Од
бројот 16, пак, како додаток започнал да
се печати прилогот „Македонска трагедија“, а од бројот 23 гласилото „Македонска нација“ започнало да се печати во Гетеборг и тоа веднаш по смртта на членот
Благој Шамбевски.
Содржината на гласилото „Македонска нација“ обилува со теми кои имаат
изразит национален карактер, а кои се
претежно од областа на историјата, културата, јазикот, литературата и друго,
притоа, вклучувајќи ги прашањата и проблемите за обединување на Македонија.
Во наредните дваесетина години „Македонска нација“ излегувала со извесни
осцилации и прекини, со постојано ривалство, несогласувања и расцеп меѓу
лидерите на емигрантските организации. Таков е случајот, покрај другите, со
печатењето на бројот 27 од 1975 година и

VI ДЕЛ  ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ НА ГОJКО ВО ГЕРМАНИJА

SLAVÉ KATIN • Мonograph GOJKO ЈAKOVLESKI

their mother tongue. Our brothers and sisters under Greek and Bhutanese slavery
are constantly exposed to a systematic denationalization regime aimed at destroying
them as a people, burying and burying them,
or forcibly evicting them from their hometowns. Macedonian expatriates and immigrants from abroad, as well as Macedonian
new migrants who are temporarily working
abroad, mingle primarily under the warm
maternal wing of their national autocephalous Macedonian Orthodox inside church.
As a reflection of that national life of Macedonian expatriates, immigrants and temporary migrants abroad, this humble magazine appeared "Macedonian Nation".
The continuation states that the purpose
of the newsletter "Macedonian nation" is,
among other things, to protect the national
interests of the entire Macedonian people;
to fight for national rights and freedoms for
Macedonians under Greece and Bulgaria; to
prepare the ground for the unification of the
three parts of divided Macedonia into a single Macedonian national whole; to work for
a richer spiritual, cultural and political life
of Macedonians abroad and to spread the
outside world the truth about Macedonia
and the Macedonian people, thereby exposing the lies and slander spread by Balkan nationalists and imperialists.
The name of the newsletter clearly describes its general Macedonian national
character, that is, it is not a body of a political party, society or organization, but a
broad national tribune in which every Macedonian who wishes to work for the good and
happiness of his nation. The publishers of
the "Macedonian Nation" believe that every
honorable Macedonian can serve the Macedonian cause, regardless of his philosophical views, ideological beliefs or Pargian affiliation. The newsletter is not intended to be
either anti-communist or communist, but a
supra-party, one broad Macedonian national
tribune, which will work to achieve Macedonian unity.
The second issue is printed as a duplicate
for March and April 1971, in the same format,

20 pages, with a change of head color. And
the next four numbers in 1971 are identical
to the first number in terms of form, technical solution and content.
During 1972 five issues were printed, of
which 8 were edited and edited by Dragan
Bogdanovski and printed in Munich, West
Germany, with an annual subscription of 20
DM. Of the thirteen newspapers, an editor
appears. Tanas Tashev and later again Dragan Bogdanovski.
From issue 17 to September-October
1973, the newspaper "Makedonska Nationa"
changed her head, with the ethnic map of
Macedonia on the left. The magazine has
become a body of the Movement for Unification of Macedonia, given in the head of
the slogan "Macedonians united for a united Macedonia". On the other hand, the issue
"Macedonian Tragedy" began to be printed
in issue 16, and the issue "Macedonian Nation" began to be published in Gothenburg,
immediately after the death of its member
Blagoj Sambevski.
The content of the newsletter "Macedonian Nation" abounds with topics of a distinctly national character, which are mainly in
the areas of history, culture, language, literature and more, including issues and problems for the unification of Macedonia.
For the next twenty years, the "Macedonian nation" came out with some oscillations
and interruptions, with constant rivalry, disagreements and rifts between the leaders of
the emigrant organizations. Such is the case,
among others, with the printing of No. 27 of
1975 and the divide between Dragan Bogdanovski and Vane Samoilov, as well as with
issue No. 90 of 1990, in which the statement
of the Control Commission of the National
Liberation Front of Macedonia (NOMF) was
moved. commenting on the alleged holding
of the Sixth NOFM Congress in August 1989
in Geneva, attended by "only" Dr. Bogoljub
Andonovski (in conflict with Dragan Bogdanovski). Therefore, the number 92 from
1990, so "Macedonian Nation" appears as a
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разидувањето меѓу Драган Богдановски
и Ване Самоилов, како и со бројот 90 од
1990 година, во кој е поместено соопштението на Контролната комисија на Народноослободителниот фронт на Македонија
(НОФМ) во кое се коментира наводното
одржување на Шестиот конгрес на НОФМ
во август 1989 година во Женева, на кој
учествувал „само“ д-р Богољуб Андоновски (во конфликт со Драган Богдановски).
Поради тоа бројот 92 од 1990 година, на
„Македонска нација“ се јавува како орган
на НОФМ, а го уредува редакциски колегиум, чиј главен уредник е Диогенес, односно д-р Богољуб Андоновски.
„Македонска нација“ станала чувар на
македонските традиции, јазик и култура,
чувар на македонскиот идентитет. „Македонска нација“ била извор на вистината
за македонската трагедија но и сведок на
македонскиот непокор. Затоа „Македонска нација“ со нетрпение била очекувана и со радост читана, препрочитувана и
раскажувана меѓу македонската емиграција распослана на сите страни на светот.
Исто така, во Германија излегувале и
следните гласила:
„Македонска трагедија“ (1973-1975) –
Минхен, која се печатела на македонски
јазик на ист формат како и списанието
„Македонска нација“ (21 х 29 см). Во првиот
број, а во продолжение и на вториот бил
текстот под наслов: „Повик на револуционерниот орган „Македонска трагедија“ за
организирано обединето движење на масакрираното тело на македонскиот народ
на трите дела: приморскиот (егејскиот),
вардарскиот и пиринскиот дел“.
„Македонска трагедија“ се појави како
прилог на посебниот број „Обединета Македонија“, во Минхен од октомври до декември 1975 година како број 11, година II.
Тој е последен број на гласилото под ова
име.
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Во Минхен, Германија во 1975 година
се појави весникот „Обединета Македонија“ како тримесечно издание (за октомври – ноември – декември). Тој е отпечатен
на 14 страници на формат 31 х 47 сантиметар на македонски јазик, а има текстови
и на англиски јазик. Издавач на весникот
било Движењето за ослободување и обединување на Македонија (ДООМ).
„Македонски глас“ (1992) – Минхен се
појави на 14 јуни 1992 година како гласило
на Македонската заедница за Јужна Германија. Тоа било отпечатено на македонски јазик, со кирилица на 8 страници, на
формат 28,5 х 38,5 сантиметри. Издавач
била Македонската православна црковна
општина „Света Тројца“ од Минхен.
Воведување на радиопрограма на македонски јазик во Германија започнало
во 1969 година. Радио-часот „Дојче Веле“
(Глас на Германија), во рамките на Југословенската редакција, започнале да се
емитуваат и радиоемисии на македонски
јазик. Покрај овие емисии на „Дојче Веле“,
програми на македонски јазик се емитувале и на „Вест Дојчер Рунтфунк“ (Западно-германско радио) од Келн наменети за
Македонците што работеле во Германија.
Овие повремени програми започнале со
емитување во 70-тите години на минатиот век, а од 1992 година била воведена
редовна програма на македонски јазик
двапати неделно. Исто така, музички говорни емисии на македонски јазик повремено се емитувале во рамките на емисиите од „Гибралтар до Босфор“, потоа на
Радио Западен Берлин, Радио Бон, Радио
Дизелдорф и други, повремено се емитувале и програми на македонски јазик.
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body of NOFM, and is edited by an editorial
colleague whose editor-in-chief is Diogenes.
Bogoljub Andonovski.
For more than forty years the former
newspaper of Macedonian emigration and
today the web portal "Macedonian Nation"
was a real national forum, involving all
those Macedonians or Macedonians who
want to work for the good and happiness of
their nation.
In all these past years, for every honest
Macedonian, regardless of his ideological
beliefs or party affiliation, the "Macedonian
nation" has allowed them to represent and
serve the Macedonian national cause.
The "Macedonian nation" has become
the guardian of Macedonian traditions, language and culture, guardian of the Macedonian identity. He was a source of truth for
the Macedonian tragedy but also a witness
to the Macedonian disobedience. Therefore,
the "Macedonian nation" was eagerly awaited and read, re-read and narrated among the
Macedonian emigrants spread all over the
world.
The following newspapers was also released in Germany:
"Macedonian Tragedy" (1973-1975) - Munich, which was printed in Macedonian in
the same format as the magazine "Macedonian Nation" (21 x 29 cm.). In the first issue
and in the second part there is the text entitled: "Call of the revolutionary authority"
Macedonian tragedy "for organized united
movement of the massacred body of the
Macedonian people in three parts: coastal
(Aegean), Vardar and Pirin".

cm. In Macedonian, there are also texts in
English. The newspaper is published by the
Movement for Liberation and Unification of
Macedonia (DOOM).
"Macedonian Voice" (1992) - Munich appeared on June 14, 1992 as the newsletter of
the Macedonian Community for Southern
Germany. It is printed in Macedonian language, with Cyrillic alphabet on 8 pages,
28.5 x 38.5 cm. Publisher is the Macedonian Orthodox Church Community "St. Three
”from Munich.
The introduction of a Macedonian-language radio program in Germany has begun.
In 1969, the Radio Deutsche Welle (Voice
of Germany), within the Yugoslav editorial
board, began broadcasting in Macedonian
language. In addition to these Deutsche
Welle shows, programs in Macedonian were
also broadcast on "West Deutsche Runtfunk" (West German Radio) by Cologne intended for Macedonians working in Germany. These occasional programs began
broadcasting in the 1970s, and since 1992 a
regular weekly program in Macedonian has
been introduced twice a week. Also, Macedonian-language music talk shows are occasionally aired within the framework of "Gibraltar to the Bosphorus", followed by Radio
West Berlin, Radio Bonn, Radio Düsseldorf
and others, occasionally broadcast in Macedonian.

"Macedonian Tragedy" appeared as an
addition to the special issue "United Macedonia" in Munich from October - December
1975 as number 11, year II. It is the last issue
of the newsletter under this name.
In Munich, Germany, the newspaper
"United Macedonia" appeared in 1975 as a
quarterly issue (for October - November December). It is printed on 14 pages 31 x 47
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ВЕБ ПОРТАЛОТ
"МАКЕДОНСКА НАЦИjА“
(2009 - )

Н

а 17 јуни 2009 година била возобновена „Македонска нација“,
едно од првите демократски и
емиграциски гласила, кое не така одамна
претставувало единствен печатен медиум
на Македонците надвор од сопствената
држава. Како основоположник на македонската национална слободна мисла,
новото електронско издание на „Македонска нација“ продолжило со потрагата по
вистината толку потребна за одбрана на
македонската национална кауза.

соработка со Горан Митевски и Киро Кипроски и веб-мастерот Дејан Донев. Уредници на веб-порталот се: Тихомир Каранфилов, Гордана Димовска, Јанко Томов,
Емил Јакимовски и Славе Николовски-Катин, додека надворешни соработници се:
Васил Стерјовски, Бранислав Саркањац,
Панде Лазаревски, Виолета Сековска,
Жаклина Трпевска, Тодор Петров, Жаклина Петровска, Александар Џеповски и Костадин Керпичоски, како и четириесетмина кои се во Иницијативниот одбор.

Денес, електронското издание на „Македонска нација“ со своите над пет илјади
статии, претставува вистинска енциклопедија на македонскиот народ, а изнесената вистина која ја шири низ светот претставува вистински браник на македонската
национална кауза.

Македонскиот народ, како во минатото
така и сега, дома и во дијаспората, со нетрпение и радост го чека објавувањето на
електронското издание на „Македонска
нација“.

Како резултат на екипата која ја подготвува „Македонска нација“, овој веб-портал е еден од водечките во Македонија во
изминатиот период. Тоа е екипа која нема
да отстапи од македонскиот патоказ, нема
да престане да истражува и да ги расветлува страниците од македонската историја што биле табу теми, кои во минатото
биле забранувани теми или теми кои не
се вклопувале во поранешните системи.
Веб- порталот „Македонска нација“ ќе ја
продолжи својата работа, поради доброто
на нашата земја што сме ја наследиле од
Македонците од античко време до денес
и поради доброто на идните генерации на
вечната библиска земја Македонија.

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 (Манојил) Јаковлески, во

Затоа, со право се вели дека веб-порталот „Македонска нација“ е македонски
хроничар што ги бележи настаните и љубоморно ја чува македонската вистина и
Македонија.

Повторно „Македонска нација“ станала
едно од најчитаните, овој пат, електронско
гласило.
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WEB PORTAL
"MACEDONIAN NATION"
(2009 -)

O

n June 17, 2009, the "Macedonian
Nation" was restored, one of the
first democratic and emigration
newspapers, which had long been the only
print media of Macedonians outside their own
country. As the originator of the Macedonian
national free thought, the new electronic issue of the "Macedonian Nation" continued the
search for the truth needed to defend the Macedonian national cause.
Today, the electronic issue of "Macedonian
Nation" with over 5,000 articles represents a
true encyclopedia of the Macedonian people,
and the truth that is being spread around the
world is a real bumper of the Macedonian national cause.

Again the "Macedonian nation" is becoming one of the most read electronic newsletters this time.
The Macedonian people, both in the past
and now, at home and in the diaspora, look forward to the publication of the electronic issue
of the "Macedonian Nation".
Otherwise, the founder of the web portal
"Macedonian Nation" from June 17, 2009 and
the editor-in-chief to this day is the wellknown and recognized patriot and virtuous
Macedonian Mane (Manojil) Yakovleski, in
collaboration with Goran Mitevski and Kiro
Kiproski and web master Dejan Donev. Editors
of the web portal are: Tihomir Karanfilov, Gor-

dana Dimovska, Janko Tomov, Emil Jakimovski and Slave Nikolovski-Katin, while external
contributors are: Vasil Sterjovski, Branislav
Sarkanjac, Pande Lazarevski, Violeta Sekravska, Violeta Sekravska, Violeta Secrakov Chepovski and Kostadin Kerpichoski, as well as
forty are on the Initiative Board.
As a result of the team prepared by the
Macedonian nation, this web portal is one of
the leading in Macedonia in the past. It is a
team that will not depart from the Macedonian roadmap, will not stop exploring and illuminating pages of Macedonian history that
have been taboo topics that have been banned
in the past or topics that did not fit into former systems. The Macedonian Nation pocket
portal will continue its work for the good of
our country that we have inherited from the
ancient Macedonians to this day and for the
benefit of future generations of the eternal biblical country Macedonia.
That is why it is rightly said that the web
site "Macedonian Nation" is a Macedonian
chronicler who records the events and jealously guards the Macedonian truth and Macedonia.
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ДРАГАН БОГДАНОВСКИ големиот ПРИjАТЕЛ
НА ГОjКО

З

а личноста и дејствувањето на
Драган Богдановски многу малку се знае во нашата јавност, и
покрај тоа што тој бил еден од најпознатите македонски политички емигранти
по 1945 година. Тоа е човек со извонредно
богата биографија, непоколеблив борец
за остварување на македонските илинденски (Гоцеви) идеали, односно идеи за
ослободување и обединување на сите делови од Македонија. Богдановски 30 години се наоѓа во челните редови на патриотски настроената македонска емиграција.
Во биографијата на Драган Богдановски, меѓу другото може да се прочита
дека е роден во 1929 година во село Клечовце, Кумановско и дека потекнува од
позната селско-земјоделска фамилија со
патриотски корени (дедото на Драган е
илинденец-комита во четата на Атанас
Бабата). Основно училиште завршува во
родното село, а средно образование во Куманово и Битола, по што во 1948 година се
запишува во Белград (Земун) на Факултет
за земјоделство и шумарство. Во Белград
уште во третиот семестар од студиите се
пројавува како иницијатор за формирање
на „Македонски студентски клуб“, за која
активност бил затворен и издржал казна
од 4 месеци во злогласниот затвор на Оби-
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лиќев Венац. По излегувањето од затвор
бил исклучен од Факултетот без право на
упис на кој било факултет во Југославија.
Таа драконска мерка на факултетските власти во основа го променила животот на Богдановски. Во пролетта 1950
година одлучил да ја напушти земјата и
заедно со неколкумина колеги студенти,
кај Гевгелија ја преминал границата. По
задолжителен престој во бегалски логор,
кон крајот на 1950 година заминал за Јужна Америка, каде престојувал во Аргентина и Бразил до 1954 година Желбата за наука не го напуштила, за што се вратил во
Париз и на Сорбона се запишал на Факултет за политички науки и журналистика.
Уште веднаш започнал со политичко дејствување, ја формирал Организацијата
„Македонски национален фронт“ и започнал со издавање на весникот „Македонска искра“. Од овој весник успеваат да излезат неколку броеви а по интервенција
на Југословенската и Грчката амбасада
тој бил забранет да се издава.
Во 1958 година се оженил со Брита,
ќерка на тогашниот главен архитект на
Осло, и заминал да живее во Норвешка.
Со неа има два сина (Пер-Арне и Иван).
Во Осло оспособил печатница на кирил-
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DRAGAN BOGDANOVSKI GOYKO'S FRIEND

L

ittle is known about the personality
and actions of Dragan Bogdanovski
in our public, even though he was
one of the most prominent Macedonian political emigrants after 1945. He is a man of
remarkably rich biography, an unwavering
fighter for the achievement of the Macedonian Ilinden (Gocev) ideals, ie ideas for liberation and unification of all parts of Macedonia. Bogdanovski has been at the forefront
of patriotic Macedonian emigration for 30
years.
In the biography of Dragan Bogdanovski,
among other things, one can read that he
was born in 1929 in the village of Klecovce,
Kumanovo, and that he comes from a wellknown patriotic village-farming family
(Dragan's grandfather is Ilinden-komita in
Atanas's squad). . He finished primary school
in his native village, and secondary education
in Kumanovo and Bitola, after which 1948.
Enrolled in Belgrade (Zemun) at the Faculty
of Agriculture and Forestry. In Belgrade, in
the third semester of his studies, he appeared
as the initiator for the establishment of a
"Macedonian Student Club", for which he was
imprisoned and served a 4-month sentence in
the infamous prison of Obilikev Venac. Upon
his release from prison, he was excluded from
the faculty without the right to enroll in any
faculty in Yugoslavia.

That draconian measure of faculty authority fundamentally changes Bogdanovski's life. He decided to leave the country
and in the spring of 1950, along with several fellow students, crossed the border to
Gevgelija. After a compulsory stay in a refugee camp in the late 1950s. He left for South
America, where he stayed in Argentina and
Brazil until 1954. Desire for science does not
leave him, for which he returns to Paris and
enrolls at the Sorbonne School of Political
Science and Journalism. He immediately
started political activity, formed the organization "Macedonian National Front" and
started publishing the newspaper "Macedonian Spark". This newspaper has managed
to get out of the numbers and, following the
intervention of the Yugoslav and Greek embassies, has been banned.
In 1958 he marries Brita, the daughter of
the then chief architect of Oslo, and leaves
for Norway. She has two sons (Per-Arne and
Ivan). He has a Cyrillic alphabet printing
house and through his written word contributes to the struggle for the unification
of Macedonia. About Dragana 1958 It is very
important, because it is then the initiator
of publishing more newspapers, magazines
and books about Macedonia and the Macedonian work. In Oslo he publishes the mag-
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ско писмо и преку пишаниот збор со неговата национално-политичка активност
придонел во борбата за обединување на
Македонија. За Драган 1958 година е многу значајна, бидејќи тогаш се јавил како
иницијатор за издавање на повеќе весници, списанија и книги за Македонија и македонското дело. Во Осло го издавал списанието „Македонска лоза“, и „Слободна
Македонија“, потоа го печател весникот
„Македонија“ списанието „Македонска
нација“ и сл.
Неговата активност најмногу била 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 светот.
Во 1963 година дошло до формирање
на првата македонска национална организација ОКМ (Ослободителен комитет
на Македонија), која во 1972 година се
трансформирала во ДООМ (Движење за
ослободување и обединување на Македонија). Драган на чело на ова организација
дошол уште во 1967 година.
ДООМ развива широка активност насочена кон Македонците кои по 60-тите
години на минатиот век масовно ја напуштаа својата татковина од економски
или политички причини, поради што набргу се соочува со тогашната СДБ која
ги следела и повремено ги попречувала
неговите активности. Се организирала
кражба на неговата печатница во Минхен
(од Осло е пренесена во Брисел па во Минхен) во која се печати списанието „Македонска нација“.
За волја на вистината СДБ не преземала акции за целосна елиминација на дејноста на Драган Богдановски, бидејќи тој
со својата борба бил брана за спречување
на дејствувањето на разни странски пропаганди, политички или црковни институции кои, Македонците на печалба или
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тогаш популарно нарекувана „Привремена работа во странство“, ги поплавува
со прогрчка, пробугарска и друга пропагандна активност, каква што спроведуваа „Панмакедоники“, „МПО“ на Ванчо
Михајлов, „Славјански комитет“ на НБР и
други институции на соседните земји на
Македонија. Драган Богдановски бил голем борец против сите оние што го негирале постоењето на македонската нација
и македонскиот етнички идентитет. Во
тој период (1958-1977) најголема битка водел против „МПО“ на Ванчо Михајлов.
Всушност, Драган Богдановски за првпат бил оквалификуван како противник
на Југославија, по состанокот со Владо
Дапчевиќ, еден од творците на „Нова КПЈ“,
формирана со поддршка од тогашниот
СССР, кој на таков начин сакал да ја преведе Југославија во тогашната социјалистичка заедница и Варшавскиот договор.
Во акцијата за расчистување со „опасните емигрантски кругови“, донесена е
одлука Драган Богдановски да се доведе во Југославија и да се почне со неговото судење. Како раководител на ДООМ
во 1977 година Драган е киднапиран во
Париз и доведен во Југославија. Него го
киднапираат припадници на тогашната
СДБ во станот на друг член на ДООМ, и
со дипломатско возило бил пренесен во
Љубљана, а подоцна и во Скопје. Со врзани очи бил одведен во полициски објект
во близина на Македонски Брод каде
што бил под истрага 18 месеци.
Судскиот процес против него бил организиран зад затворени врати, и бил
осуден на 13 години затвор, од кои 11 години издржува во затворот Идризово. По
излегувањето од затвор извесно време
живее во Скопје, а веднаш по добивањето на патна исправа заминува во Шведска, каде ја подготвува програмата за
формирање на национална политичка
партија во Македонија (политичка програма која била отпечатена во весникот
„Млад Борец“).
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azine "Macedonian Line" and "Free Macedonia", then prints the newspaper "Macedonia"
magazine "Macedonian nation" and so on.
His activity was mostly expressed as an
initiator for the establishment of numerous political organizations of Macedonians
abroad. The aforementioned newspapers
have a great response to the Macedonian
emigration. It actually begins to awaken
Macedonians and Macedonians in the world.
In 1963 the establishment of the first Macedonian national organization OKM (Macedonian Liberation Committee), which was
established in 1972. is being transformed
into DOOM (Movement for Liberation and
Unification of Macedonia). Dragan has been
in charge of this organization since 1967.
DOOM develops a broad activity targeting Macedonians who after 60 years left
their homeland for economic or political
reasons, and soon confronts the then FBI
that monitors and occasionally impedes its
activities. The theft of his printing house in
Munich (from Oslo to Brussels to Munich) is
staged, in which the magazine "Macedonian
Nation" is printed.
For the sake of truth, the SDB does not
take any action to completely eliminate
Dragan Bogdanovski's activity, since he defended his struggle to prevent the activities
of various foreign propagandists, political
or church institutions that the Macedonians employed or then popularly called "Temporary Work Abroad". ", Floods them with
pro-Greek, pro-Bulgarian and other propaganda activities, such as" Pan-Macedonians
"," MPO "by Vanco Mihajlov," Slavic Committee "of the NBR and other institutions
of the neighboring countries of Macedonia
her. Dragan Bogdanovski was a great fighter
against all those who denied the existence
of the Macedonian nation and the Macedonian ethnic identity. During that period
(1958-1977) the biggest battle was against
Vancho Mihailov's "MPO".
In fact, Dragan Bogdanovski will be qualified for the first time as an opponent of
Yugoslavia, after meeting Vlado Dapcevic,

one of the creators of the "New CPY", formed
with the support of the then USSR, who
thus wanted to translate Yugoslavia into
the then Socialist contract.
In a clearing action with the "dangerous
immigrant circles", a decision was made
to bring Dragan Bogdanovski to Yugoslavia and prosecute him. In 1977 he was head
of DOOM. Dragan is abducted in Paris and
brought to Yugoslavia. He was abducted by
members of the then SDB in the apartment
of another member of DOOM, and transported to Ljubljana and later to Skopje by a diplomatic vehicle. He was blindfolded and taken to a police station near Makedonski Brod
where he was investigated for 18 months.
The trial against him is being held behind
closed doors, with the case sentenced to
13 years in prison, of which he is serving 11
years in Idrizovo Prison. After leaving prison, he lives in Skopje for a while, and once he
has obtained a travel document he goes to
Sweden, where he prepares the program for
forming a national political party in Macedonia (which political program will be published in the newspaper "Mlad Borec").
According to Dragan Bogdanovski, that
party should be called "Democratic Party
of Macedonian National Unity" DPMNE.
Education intellectual and visionary of
the future of political action in Macedonia,
Dragan Bogdanovski in 1990 together with
Goyko Yakovleski from Berlin, meet in Munich, where a decision is made to form a
party called VMRO. Vlado Trantalovski from
Resen, Boris Zmejkovski and Ljupco Georgievski are also attending the meeting. the
party is formed and registered in Macedonia.
At the first VMRO-DPMNE congress held
in Prilep on April 6 and 7, 1991, Dragan Bogdanovski was elected honorary president of
the party, and from 1991 to 1993 is the president of the VMRO-DPMNE's Boundary Committee for Europe.
Very quickly (among the first) he realizes
his delusion about the election of Ljupco Georgievski for the party president whose direct
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Таа партија по идеја на Драган Богдановски требало да се вика „Демократска партија на македонско национално
единство“ - ДПМНЕ. Интелектуалец по
образование и визионер за иднината на
политичката акција во Македонија, Драган Богдановски во 1990 година заедно со
Гојко Јаковлески од Берлин, се состануваат во Минхен, каде се донесува одлука за
формирање на партија со предзнак ВМРО.
На состанокот присуствувале и Владо
Транталовски од Ресен, Борис Змејковски
и Љупчо Георгиевски. Партијата се формирала и била регистрирана во Македонија.

Мошне бргу (меѓу првите) ја согледал
својата заблуда околу изборот на Љупчо
Георгиевски за претседател на партијата
чиј директен основач и идеолог бил самиот Драган Богдановски. На крајот на 1993
година доаѓа до конечно разделување со
партијата што самиот ја основал и ѝ го
внел македонскиот дух, по што направил
обид за формирање на нова партија „Македонски национален фронт“ со седиште
во Прилеп, партија која во отсуство на
Богдановски не успеала да заживее. Драган се вратил во Шведска и продолжил да
работи на идејата на која ѝ го жртвувал
целиот свој живот.

На Првиот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ
што се одржал во Прилеп на 6 и 7 април
1991 година, Драган Богдановски бил избран за почесен претседател на партијата, а од 1991 до 1993 година тој бил претседател на Задграничниот комитет на
ВМРО-ДПМНЕ за Европа.

Драган Богдановски умрел на 31 мај
1998 година во воз (во местото Федериција Данска), на пат од Шведска кон Германија. Погребан е во присуство на фамилијата и најблиските и до крај верните
пријатели и соработници во Куманово на
1 август 1998 година.

Драган, Гојко, Ванчо и Мане / Dragan, Goyko, Vancho and Mane
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founder and ideologist is Dragan Bogdanovski
himself. At the end of 1993. It finally breaks
up with the party he founded and instilled in
him the Macedonian spirit, after which he attempts to form a new party, the Macedonian
National Front, based in Prilep, which in the
absence of Bogdanovski fails to revive. Dragan returns to Sweden and continues to work

on the idea of sacrificing his whole life.
He died on May 31, 1998. by train (in the
place of the Federation of Denmark), on the
way from Sweden to Germany. He was buried in the presence of his family and closest
and most faithful friends and associates in
Kumanovo on 01.08.1998.
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ГОjКО - ЗА ФОРМИРА
ЕТО НА ПАРТИjАТА
ВМРО-ДПМНЕ

Г

ојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев-Рафкин – Гоце Македонски
во писмото објавено во „Утрински
весник“, на 7 јануари 2008 година
го објавил следното: Книгата „Четврта емигрантска Македонија“ на публицистот Ставре Џиков заслужува големо
внимание и пофалба за вложениот труд
на авторот во истражувањето на богатата
активност на македонската емиграција
во Европа, Америка и Австралија. Со ова
писмо сакам да укажам за неточностите
и невистините кои се напишани во поглавјето: „Формирање на ВМРО-ДПМНЕ
со поддршка на емиграцијата“.
Авторот и читателите би сакал правилно да ги сфатат моите укажувања.
Единствена цел на овие редови, како
учесник во удирањето на темелите на
ВМРО-ДПМНЕ, е да ја изнесам вистината
и да се престане со публикување неточности и искривоколчување на историјата на
партијата... Сите актери кои ги удривме
темелите на ВМРО-ДПМНЕ се живи, со
исклучок на Драган Богдановски.
На страниците 211 и 212 на книгата има
податоци кои не соодветствуваат со реалните случувања, со вистината за формирањето на партијата.
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Како дојде до формирање на партијата? Драган Богдановски живееше во Гетеборг, Шведска, а нашите контакти беа
постојани. На телефон ми се јави да ме
запознае со идејата за формирање партија. Притоа, ми рече дека со паѓањето на
Берлинскиот ѕид и во Македонија дуваат
нови демократски ветрови. Создадени се
услови за нашата неколкудецениска политичка борба водена во емиграција за
обединување и за демократизација на
нашата мила и сакана Македонија, да ја
префрлиме во татковината и политички
да дејствуваме. Ми предложи заеднички
да ја формираме партијата ДПМНЕ. Истакна дека во Македонија има млади луѓе
кои ја поддржуваат идејата и се подготвени заедно со нас да учествуваат во нејзината реализација. Доколку се согласувам,
да предложам термин и место за одржување на состанокот и да ги удриме темелите на партијата. Откако добро размислив, ја прифатив идејата, му се јавив на
Богдановски и му го соопштив мојот став.
Средбата требаше да ја одржиме на 26 и
27 мај 1990 година во хотелот на Илија Грнаров во Целе, близу Хановер, Германија.
Но, од оправдани причини состанокот го
одржавме во Минхен на 31 мај и на 1 и 2
јуни 1990 година.
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GOYKO - ABOUT
THE FORMATION OF THE
VMRO-DPMNE PARTY

G

oyko Yakovleski, Alias Goyko
Gelchev Rafkin - Goce of Macedonia in a letter published in "Utrinski Vesnik", published on 07.01.2008: The
book "The Fourth Immigrant Macedonia" by
the publicist Stavre Dzikov deserves much
attention and praise the rich activity of Macedonian emigration to Europe, America and
Australia. In this letter I would like to point
out the inaccuracies and falsehoods that are
written in the chapter: "Forming VMRO-DPMNE with the support of emigration".
The author and readers would like to
understand my pointers correctly. The sole
purpose of these lines, as a participant in
hitting the foundations of VMRO-DPMNE,
is to bring out the truth and stop publishing
inaccuracies and distorting the history of
the party ... All the actors we hit the foundations of VMRO-DPMNE are alive , with the
exception of Dragan Bogdanovski.
On pages 211 and 212 of the book there is
information that is inconsistent with real
events, with the truth about party formation.

How did the party form? Dragan Bogdanovski lived in Gothenburg, Sweden, and
our contacts were constant. He called me
on the phone to introduce me to the idea of

forming a party. He told me that with the
fall of the Berlin Wall new democratic winds
were blowing in Macedonia. Conditions have
been created for our decades-long political
struggle in emigration to unite and democratize our beloved and beloved Macedonia,
to move it to the homeland and to act politically. He suggested that we jointly form the
DPMNE party. He pointed out that there are
young people in Macedonia who support the
idea and are ready to join us in its implementation. If I agree, suggest a time and place
for the meeting and hit the foundations of
the party. After thinking well, I accepted the
idea, called Bogdanovski and told him my
point. The meeting was to take place on May
26 and 27, 1990, at the Ilia Grnarov Hotel in
Jele, near Hanover, Germany. But for justified reasons, we held the meeting in Munich
on May 31 and June 1 and 2, 1990.
I arrived in Munich at noon on May 31,
1990, at the hotel near the Shiller - Str
Hauptbahnhof and Mathauser Brau. Here I
was greeted by Dragan Bogdanovski, Ljubco Georgievski, Borce Zmejkovski and Vlado Trantalovski. For three days we talked,
exchanged views on forming a national
party. We discussed the program goals, the
formation of municipal committees in all
cities and larger villages. We decided to hold
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На 31 мај 1990 година напладне пристигнав во Минхен, во хотелот кој се
наоѓаше во близина на Shiller - Str
Hauptbahnhof и Mathauser Brau. Тука ме
пречекаа Драган Богдановски, Љубчо
Георгиевски, Борче Змејковски и Владо
Транталовски. Три дена се дружевме, разговаравме и разменувавме мислења за
формирање национална партија. Разговаравме за програмските цели, за формирањето на општинските комитети во сите
градови и поголемите села. Заклучивме
што поскоро да го одржиме основачкото
собрание и да ја регистрираме партијата. Се договоривме за подготовката и за
дистрибуцијата на материјалите за основачкото собрание и за другите прашања.
Дискутиравме и за тоа дали пред ДПМНЕ
да стои префиксот ВМРО. Мое мислење
беше дека ВМРО е свето име и не треба
да се користи за политички цели. И без
префиксот ВМРО, партијата на парламентарните избори ќе постигне голем успех.
ДПМНЕ ќе настапи со програма многу
поразлична од другите политички конкуренти. „Македонија да биде независна
и суверена држава, со сопствена валута,
со армија, со самостојна дипломатија, со
репрезентација во фудбал, во кошарка, во
ракомет и во други спортови. Исто така,
ќе се ангажира во реализација на идеалите на Илинден, кои ги негуваше емиграцијата, за ослободување и обединување
на трите распарчени дела на Македонија.
Сето тоа ќе го оствариме со создавање
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услови Македонија да биде примена за
рамноправна членка на големото семејство на Европската Унија и во НАТО
алијансата.
Шетајќи се низ минхенските улици,
Богдановски ме праша дали се согласувам Љубчо Георгиевски да биде претседател на партијата? Му забележав дека
е многу млад и дали ќе може успешно
да раководи со партијата? Ми одговори:
„Млад е, но е многу интелигентен, харизматичен и вистински војвода!“ Го прифатив предлогот. Во Минхен ги удривме
темелите на ВМРО-ДПМНЕ. Гостите од
Македонија, нашите истомисленици, на
3 јуни 1990 година се вратија назад да ги
реализираат обврските што ги презедоа
за успешно да се одржи основачкото собрание на партијата. Вечерта (16 јуни 1990
година) спроти одржувањето на Основачкото собрание, во хотелот „Арапска куќа“
(„Јадран“) во Скопје, каде што бев сместен,
со господин Борче Змејковски се договоривме Јонче Христовски да ја исполни
химната „Денес над Македонија се раѓа
ново сонце на слободата...“, во придружба
на хармоникашот Зоран Марковски. На
господин Змејковски му реков во работното претседателство да бидат и Стево
Доневски-Мајката и Ванчо Механџиски,
иако не учествуваа во формирањето на
ВМРО-ДПМНЕ, а јас повеќе сакам да седам во салата заедно со моите истомисленици од емиграцијата, кои беа дојдени од
повеќе западноевропски држави.
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the constituent assembly as soon as possible and register the party. We agreed on the
preparation and distribution of materials
for the founding assembly and other matters. We also discussed whether the prefix
VMRO stands before DPMNE. My opinion
was that VMRO is a sacred name and should
not be used for political purposes. And without the VMRO prefix, the party in the parliamentary elections will have great success. DPMNE will perform a program very
different from other political competitors.
"Macedonia should be an independent and
sovereign state, with its own currency, with
an army, with independent diplomacy, with
representation in football, basketball, handball and other sports. It will also engage in
the realization of Ilinden's ideals, which nurtured emigration, to liberate and unite the
three fragmented deeds of Macedonia. We
will achieve this by creating conditions for
Macedonia to become a full-fledged member
of the large family of the European Union
and NATO.
Walking through the Munich streets,
Bogdanovski asked me if I agree with Ljubco

Georgievski to be the party's president? I noticed that he was very young and would he
be able to run the party successfully? He replied, "He is young, but he is very intelligent,
charismatic and a true duke!" I accepted the
proposal. In Munich, we hit the foundations
of VMRO-DPMNE. The guests from Macedonia, our like-minded people, went back
on June 3, 1990 to fulfill the obligations they
undertook to successfully hold the founding
assembly of the party. The evening (June 16,
1990) opposite the Constituent Assembly,
at the Arab House Hotel (Jadran) in Skopje,
where I was staying, with Mr. Borce Zmejkovski we have arranged for Jonce Hristovski
to perform the anthem "Today over Macedonia is born a new sun of freedom ...", accompanied by accordionist Zoran Markovski. To
Mr. Zmejkovski told Stevo Donevski-Mother
and Vanco Mehandziski to be in the working
presidency, even though they did not participate in the formation of VMRO-DPMNE,
and I would rather sit in the hall with my
emigrants who came from several Western
European countries.

Гојко на формирањеато на ВМРО-ДПМНЕ / Goyko at the forming of VMRO-DPMNE
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инвестиции во
македониjа и
шпаниjа

ИНВЕСТИЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА
ИНВЕСТИЦИJА НА ГОJКО ВО СЕГУР ДЕ КАЛАФЕЛ
ГОЈКО И НЕГОВОТО ВЕТУВАЊЕ НА БИГОРСКИОТ МАНАСТИР
ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА
„МАКЕДОНИЈА – МОЈОТ ЖИВОТ“

Е,е,е,е, чекај животе
ти не брзајсе, ми се живее
е,е,е,е, слушај животе
срце Есмино ќе ти запее
Есма

part

VII
INVESTMENTS in
macedonia
and spain
INVESTMENTS IN MACEDONIA
INVESTEMENT OF GOYKO IN SEGUR DE KALAPHEL
GOYKO AND HIS PROMISE TO THE BIGORSKI MONASTERY
PROMOTION OF THE MONOGRAPH
"MACEDONIA - MY LIFE"

Hey, hey, hey, hey my life wait for me
Don’t you rush, I want to live
Hey, hey, hey my life, listen to me
Esma’s heart will sing for you
Esma

Споменик на Гоце Делчев / A monument of Gotse Delchev

Споменик за АСНОМ / A monument of ASNOM
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ИНВЕСТИЦИИ ВО
МАКЕДОНИjА

Н

а Гојко Јаковлески, алиас Гојко
Делчев-Рафкин – Гоце Македонски Македонија му е и верба и надеж и љубов и тага и среќа и судбина. Тој заминал од Македонија, но таа
повторно го врати назад. Иако во туѓина,
тој бил со мислите и со срцето постојано
во родната земја, во родното Зубовце, со
својот македонски народ во дијаспората
и во етничка Македонија. Затоа, често тој
вели дека нашата Македонија може да ја
сочуваме само со љубов и сплотеност, а
не со ривалство и омраза. Затоа, правеше
сѐ во неговиот богат живот да помогне во
остварувањето на најголемиот македонски идеал и сон, Република Македонија
да се стекне со сувереност и самостојност.
Често тој вели дека уште во периодот
кога бил во Германија имал желба да помогне за својата Македонија и родното
Зубовце. Тоа го направил кога неговите родители Делче и Рафка се колебале
дали да останат во Зубовце или да го напуштат?
Размислувале што да прават, дали да
ја поправат старата куќа или да изградат
нова, во Зубовце или во Гостивар? Старата куќа на семејството на Јаковлески, во
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која бил роден и Гојко, која била изградена пред стотина години, не издржала на
забот на времето, почнала да се распаѓа.
Морало да ѝ се изврши темелна реконструкција, или да се изгради нова куќа.
Кога Гојко дознал за таквата состојба,
им предложил на родителите да изградат нова современа куќа во Зубовце. Овој
предлог многу не им се допаднал , бидејќи
иселувањето на зубовчани од ден на ден
било сѐ помасовно, а тие се плашеле да не
опусти селото и да не останат сами.
Делче бил свесен дека нивниот син
Гојко парите не ги спечалил лесно, затоа,
кога ги добил средствата од Гојко решил
да му се заблагодари со тоа што на новата куќа ѝ ставил име „Вила Ново Скопје“
– 1972 година. Тоа го напишал на источната фасада и го заокружил со венец. Тоа го
направил бидејќи парите биле спечалени
токму во ресторанот „Ново Скопје“ во Берлин.
Инаку во шеесеттите и почетокот на
семумдесеттите години од минатиот век,
селото Зубовце, родното место на Гојко
Јаковлески го зафатило бранот на миграција село-град. Меѓутоа, изградбата
на куќата на Делче и Рафка како да им
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INVESTMENTS IN
MACEDONIA

M

acedonia for Goyko Yakovleski, Alias Goyko Delchev
Rafkin - Goce of Macedonia
represents faith and hope and love and sadness and happiness and fate. He left Macedonia, but Macedonia called it again. Although
abroad, with his mind and heart he was
constantly in his native land, in his native
Zubovce, with his Macedonian people both
in the diaspora and ethnic Macedonia. That
is why he often says that we can preserve
our Macedonia only with love and togetherness, not with rivalry and hatred. Therefore,
he did everything in his rich life to help the
greatest Macedonian ideal and dream become true, that is, the Republic of Macedonia to gain sovereignty and independence.

He often says that while he was in Germany he had a great desire to help his Macedonia and his native Zubovce. He did so when
his parents Delche and Rafka were reluctant
whether to stay in Zubovce or leave.
Wondering what to do, whether to repair
the old house or build a new one, in Zubovce
or Gostivar? The old house of Yakovleski's
family, where Goyko was born and which
was built a hundred years ago, did not stand
the test of time, and began to fall apart. They
had to renovate it, or to build a new house.

When Goyko’s parents asked him what
to do, he suggested that they should build a
new and modern house in Zubovce. The parents didn’t like this proposal, as the eviction
of inhabitants of Zubovce was increasing
day by day, and they were afraid that the village would become deserted, leaving them
alone.
Delche was aware that their son Goyko
did not earn his money easily, so when Goyko
gave him money for the new house, his father as a gesture of honor named the new
house "New Skopje" - 1972. The inscription
was placed on the east façade and rounded
with a wreath. He did so because the money was earned precisely at the "New Skopje"
restaurant in Berlin.
In the sixties and early seventies of the
last century, the village of Zubovce, Goyko
Jakovski's birthplace, was hit by the wave
of village-town migration. But, despite
it, building of the new house by Delchev
and Rafka urged the other inhabitants of
Zubovce to do same and stay in the village,
instead of moving elsewhere. Thus, lot of
the inhabitants of Zubovce decided to stay
in the village and build new and modern
houses. Today no one thinks of emigration,
on the contrary, there is a reverse town-vil-
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дала повод на нивните соселани и тие да
останат во родното место, на дедовското огниште, а не да се иселуваат. Така, за
многумина во тоа време било пресудно да
останат во селото и да градат нови современи куќи. Денес никој не помислува на
иселување, напротив, во Зубовце е присутен обратниот процес град-село, со што
многумина иселени зубовчани се враќаат
од градовите во Зубовце и градат нови современи куќи кои го красат ова убаво македонско село.
Според кажувањето на Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев-Рафкин – Гоце
Македонски, осамостојувањето на Македонија имало големо значење. Тогаш му
се јавила желба да го префрли бизнисот
од Шпанија во Охрид. Планирал имотот
во Сегур де Калафел да го продаде и со
парите да изгради луксузен хотел на брегот на Охридското Езеро.
За таа цел, пред првомајските празници во 1993 година, инкогнито, без да знаат
неговите најблиски во Зубовце, со автомобил допатувал во Охрид за да го испита
теренот за започнување бизнис. Неговата
повеќедецениска желба била да инвестира во Македонија, посебно во древниот
македонски град - Охрид, вториот Ерусалим каде што сакал да се занимава со
угостителство и туризам.
За жал, не му успеало да инвестира во
овој македонски и светски туристички
центар. Затоа и со мислите и со средствата се префрлил во Скопје. Имено, откако
не успеал да купи куќа на брегот на Охридското Езеро и од Шпанија да го пренесе капиталот во Охрид, да изгради хотел,
добил желба во центарот на Скопје, да изгради деловно-станбен објект. За таа цел
на почетокот на 2005 година , во познатото скопско Дебар Маало, купил куќа на
два ката од познатата галичка фамилија
Жантевски. Куќата ја урнал во септември
2007 година и на нејзините темели изградил деловно - станбена зграда. Тоа бил
еден од радосните моменти на Гојко кој го
направил многу среќен.
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Старата куќа на Жантевци, што се наоѓала на улицата „29 Ноември“ бр. 6 и 8 во
Скопје, градежницие почнале да ја уриваат на 11 септември 2007 година, а изградбата започнала по еден месец, во октомври. Темелот го положил и го осветил
митрополитот господин Кирил, надлежен архијереј на Полошко-кумановската
епархија на Македонската православна
црква, неколкудецениски пријател на
Гојко Јаковлески. Проектот го изработиил
дипломираниот инженер архитект Стефан Матевски од Гостивар, а градежните
работи ги извел Е.Т.А.П.А., претпријатие
за инженеринг, проектирање, инвестиции и производство од Скопје. Изградбата траела три години и во 2010 година бил
извршен технички преглед и била добиена употребна дозвола, со што објектот
бил даден на користење.
Овој станбено-деловен објект има
приземје четири ката и поткровје. Во приземниот дел, како и во сутеренот се сместени локали, а на катовите се становите
за индивидуално живеење. Во објектот
е обезбедено паркирање на 4 и гаражирање на 12 возила во две нивоа, сутерен
и приземје. Овој станбено-деловен објект
во Скопје ги удри темелите за повторно
враќање на Гојко Јаковлески, алиас Гојко
Делчев-Рафкин – Гоце Македонски во неговата сакана татковина Македонија.

Инвестиција на Гојко / An investment of Goyko
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lage process in Zubovce, with many inhabitants of Zubovce returning from the towns
to Zubovce to build new modern houses that
furnish this beautiful Macedonian village.
According to Goyko Yakovleski, Alias Goyko Delchev Rafkin - Goce of Macedonia, Macedonia's independence was of
great importance. Then his desire to move
his business from Spain to Ohrid emerged.
He planned to sell his property in Segur de
Calafell and with tat money to build a luxury
hotel on the shores of Lake Ohrid.
For that purpose, before the holidays in
May, 1993, incognito, without the knowledge of his closest relatives in Zubovce, he
went by car to Ohrid to investigate the opportunities for investing in business. His
decades-long desire was to invest in Macedonia, especially in the ancient Macedonian
city of Ohrid, the second Jerusalem where he
wanted to run a business with restaurants
and tourism.

the MOC HE Cyril, and a friend of Goyko
Yakovleski for several decades. The project
was developed by BS Eng.Arch. Stefan Matevski from Gostivar, and the construction
works were performed by E.T.A.P.A., a company for engineering, design, investment
and production from Skopje. The construction lasted three years and in 2010 a technical inspection was carried out and a permit
was issued for the facility.
This business-residential building has a
ground floor with four floors and an attic. On
the ground floor, as well as in the basement,
there are business premises, and on the
floors are apartments for individual living.
The facility provides parking for 4 cars and
garage for 12 vehicles on two levels, basement and ground floor. Skopje-based residential and business building laid the foundation for the return of Goyko Yakovleski,
Alias Goyko Delchev Rafkin - Goce of Macedonia to his beloved homeland Macedonia.

Unfortunately, he failed to invest in this
Macedonian and world tourist center. That's
why he moved to Skopje with his ideas and
resources. Namely, after he failed to buy a
house on the shores of Lake Ohrid and to
transfer his capital from Spain to Ohrid, to
build a hotel, he got an idea to build a business-residential building in the center of
Skopje. To this end, at the beginning of 2005,
he bought a house on two floors in the famous Skopje Debar Maalo, from the famous
family Zhantevski that originated from Galichnik. He demolished the house in September 2007 and built a business-residential
building on its foundation. It turned out to
be pretty successful Goyko's business move
that made him very happy.
The old house of Zhantevski family, located on 29 November Street no. 6 and 8 in
Skopje, the contractors began to pull down
the old house on September 11, 2007, and the
construction of the new business-residential building began a month later, in October. The foundation was laid and consecrated by the Metropolitan. Cyril, the competent
bishop of the Polog-Kumanovo-Diocese of
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инвестициjа на гоjко
ВО СЕГУР ДЕ КАЛАФЕЛ

С

егур де Калафел е мирно гратче во Шпанија. Се наоѓа на
крајбрежјето на Медитеранското
(Средоземно) Море во покраината Каталонија, на растојание од педесетина километри јужно од Барселона, а четириесетина километри од Тарагона. Тоа е дел од
Каталонија која е автономна заедница на
Шпанија и е составена од четири покраини: Барселона, Жирона, Љејда и Тарагона. Главен и најголем град на оваа област
е Барселона, втор најголем град во Шпанија и средиште на една од најголемите
метрополитенски области во Европа. Каталонија се граничи со Франција и Андора на север, Средоземното Море на исток
и шпанските региони Арагон и Валенсија
на запад и на југ, соодветно.
Инаку Каталонија изворно изговарана како Каталуња, е автономна заедница
на Шпанија, а Каталонците се службено
признати како народност. Каталонија е
составена од четири покраини: Барселона, Жирона, Љејда и Тарагона. Денешната
покраина Каталонија го содржи најголемиот дел од територијата на поранешното кнежевство Каталонија, додека еден
дел се наоѓа во Франција.
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Историјата на Каталонија е долга, интересна и тажна. Слична на нашата – македонската. Така, меѓу другото, Каталонија била арагонската поморска сила во
Средоземното Море. Таа била република
под француска заштита. По завршувањето на Франко-шпанската војна, Франција
ги повратила северните делови на Каталонија, главно, приклучени во грофоството на Русилон; во текот на војната за
шпанското наследство довела до укинување на каталонските институции и конечно воведување на шпанскиот јазик во
јавниот живот.
Исто така, во аналите на Каталонија е
забележано дека и покрај репресијата и
наполеонските и граѓанските војни, Каталонија доживеала економски раст и индустријализација. Во текот на втората половина на XIX век, областа имала културна
ренесанса и биле ставени темелите на национализмот, кога и се појавиле и неколку работнички движења. Во 1913 година,
четирите каталонски покраини создале
Комонвелт и со појавувањето на демократијата во текот на Втората Шпанска
Република (1931–39), повторно бил воспоставен женералитатот на Каталонија.
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investement of goyko
IN SEGUR DE KALAPHEL

S

egur de CalafellL is a quiet town in
Spain. It is located on the coast of
the Mediterranean Sea in the province of Catalonia, at a distance of about fifty kilometers south of Barcelona and about
forty kilometers from Tarragona. It is part
of Catalonia, an autonomous community of
Spain and is comprised of four provinces:
Barcelona, Girona, Lleida and Tarragona.
The capital and largest city in this area is
Barcelona, Spain's second largest city and
the center of one of Europe's largest metropolitan areas. Catalonia borders with France
and Andorra to the north, the Mediterranean Sea to the east, and the Spanish regions
of Aragon and Valencia to the west and
south, respectively.
Catalonia, originally pronounced Catalunya, is an autonomous community of
Spain, and Catalans are officially recognized
as a nation. Catalonia is made up of four
provinces: Barcelona, Girona, Lleida and
Tarragona. Today's province of Catalonia
contains most of the territory of the former
principality of Catalonia, with a part of it located in France.

The history of Catalonia is long, interesting and sad. Very similar to our history
- Macedonian. Thus, among other things,

Catalonia was the Aragon's naval force in
the Mediterranean; it was a republic under
French protection; after the Franco-Spanish
War ended, France recaptured the northern
parts of Catalonia, mainly incorporated into
the counties of Roussillon; the war over the
Spanish heritage led to the abolition of the
Catalan institutions and final introduction
of Spanish language into public life.
It is also noted in the Annals of Catalonia that despite the repression and the
Napoleonic and Civil Wars, Catalonia has
experienced economic growth and industrialization. During the second half of the
19th century, the area underwent a cultural
renaissance and the foundations of nationalism were laid when several labor movements emerged. In 1913, the four Catalan
provinces created the Commonwealth, and
with the emergence of democracy during
the Second Spanish Republic (1931–39), the
Generalitat of Catalonia was restored.
After the Spanish Civil War, the Francoist dictatorship enacted repressive measures, abolishing Catalan self-government
and banning the official use of the Catalan language again. During the late 1950s
through to the 1970s Catalonia saw rapid
economic growth, and became an important

PART VII  INVESTMENTS IN MACEDONIA AND SPAIN

277

СЛАВЕ КАТИН • Монографија ГОЈКО ЈАКОВЛЕСКИ

По Шпанската граѓанска војна, диктаторството на Франкова Шпанија донело
репресивни мерки, укинувајќи ги каталонските институции и повторно забранувајќи го каталонскиот јазик. Во текот
на 50-тите и 60-тите години од XX век,
Каталонија имала силен економски раст
и станала важно туристичко одредиште,
привлекувајќи многу работници од цела
Шпанија и правејќи ја Барселона една од
најголемите индустриски области во Европа. Од воведувањето на повторните демократски процеси во Шпанија (1975–82)
Каталонија добила политичка и културна автономија и сега е една од економски
најразвиените региони на Шпанија.
Каталонија е позната по тоа што е најбогата шпанска република, која економски е многу поразвиена од другите делови на државата, но и по стремежите за
отцепување. Каталонците говорат на свој
јазик, кој е поразличен од шпанскиот. Тие
имаат специфичен менталитет, своја традиција и обичаи.
Токму Каталонија била предизвик
за Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев
Рафкин – Гоце Македонски, кој најпрвин
дошол во Барселона, а потоа во гратчето
Сегур де Калафел во далечната 1976 година, каде со семејството го минувал летниот одмор. На прв поглед го засакал тој
убав, природен рај, во кој посакал повторно да дојде. Така и се случило. Во еден неформален разговор, во еден од баровите
бил информиран дека на самиот брег на
морето се продава зграда со апартмани и
ресторан за пристапна цена.
Комплексот со угостителски објекти
бил изграден од германска компанија од
Хановер, која банкротирала и по судски
пат бил даден на продажба. Гојко учествувал на лицитацијата и, откако понудил
највисока цена, ги купил објектите. Оттогаш дел од својот бизнис во Германија
го пренасочил во ова шпанско гратче, познато по добрите ресторани и луксузните
објекти изградени крај песочната плажа,
која се протега во недоглед.
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Секој што ќе наврати во Сегур де Калафел за да се одмори наоѓа мир не само
во величествениот поглед кон морските
далечини каде што се спојуваат небото и
морето, туку и во можноста да пешачи со
часови крај морето, меѓу песокот и брановите, огледувајќи се во чистите води.
Инаку, карактеристика за Калафен
се плажите кои се протегаат на околу 80
километри. Тоа е дом на околу 25 илјади
луѓе, сместено помеѓу главните градови
на Барселона и Тарагона. Во Калафел се
доаѓа не само за одмор на прекрасните
плажи, туку и од здравствени причини.
Калафел е опкружен со шуми и претставува уникатен природен простор каде
длабоко се чувствува медитеранската
клима. Тој е особено популарен како семејно летувалиште, за што ја има добиено
престижната награда за семеен туризам
во 2006 година. Во овој регион, морската
вода содржи повеќето јод од другите места на Коста Дорада. Таму туристичката
сезона трае од мај до октомври, кога температура на воздухот се движи од 22до
29 степени Целзиусови . Но таму е убаво
и во зимскиот период, бидејќи постојат
непрегледни песочни плажи кои се многу
погодни за семејства со деца.
Калафел е област во која се среќаваат многу барови, ресторани и кафулиња,
каде се нуди претежно каталонска кујна
со морска храна. Но има и ресторани каде
се нуди интернационална кујна. Таму има
и неколку супермаркети, трговски центри
и мали продавници. Изборот на стоки е
многу широк, почнувајќи од сувенири, облека и квалитетна козметика.
Калафел има долга историја почнувајќи од античко време до денес. Една од
старите населби е Сегур де Калафел, која
се наоѓа на ридот и во која има антички
и средновековни споменици. Меѓу другите, таму е античката Пиринејска тврдина,
која била уништена од Римјаните во II век,
а денес е реконструирана и реставрирана.
Атракција за посетителот на Калафел е и
замокот Кастел де Калафел, кој се наоѓа
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tourist destination, drawing many workers
from across Spain, and making Barcelona
one of largest industrial metropolitan areas in Europe. Since the Spanish transition
to democracy (1975–1982), Catalonia has
gained and cultural autonomy and is now
one of the most economically developed regions in Spain.
Catalonia is known for being the richest
Spanish republic, economically more developed than other parts of the country, but
it is also known for its strive for secession.
Catalans speak their own language, which is
different from Spanish. They have a specific
mentality, their tradition and customs.
Exactly Catalonia was a challenge for
Goyko Yakovleski, Alias Goyko Delchev
Rafkin - Goce of Macedonia, who first came
to Barcelona and then to the city of Segur de
Calafelll in 1976, where he spent his summer
vacation with his family. At first glance he
fell in love with that beautiful, natural paradise, where he wished to come again. That
is how it happened. In one informal conversation in one of the bars he visited, he was
informed that an apartment building and a
restaurant on the seaside were offered for
sale for a low price.
That restaurant complex was built by a
German company from Hanover that went
bankrupt and was put up for sale by court
order. Goyko participated in the auction and,
after offering the highest price, he bought
the facilities. He has moved part of his
business in Germany to this Spanish town,
known for its fine restaurants and luxurious
facilities built along the sandy beach that
stretches indefinitely.
Anyone who stops in Segur de Calafelll
for rest will find peace not only in the magnificent view of the sea and sky, but also in
the opportunity to walk for hours along the
sea, between the sand and the waves, reflecting in the clear waters.
The characteristic of Calafelll are the
beaches stretching about 80 kilometers. It
is home to about 25,000 people, located between the capitals of Barcelona and Tarrag-

ona. Visitors come to Calafelll not only for a
vacation on the beautiful beach, but also to
improve their health condition.
Calafell is surrounded by forests and is a
unique natural space where the Mediterranean climate is felt. It is very popular as a
family resort, for which it received the prestigious Family Tourism Award in 2006. In
this region, the seawater contains more iodine compared to other places on the Costa
Dorada. There, the tourist season lasts from
May to October, when the air temperature
ranges from 22-29oC. But it is nice there
even during the winter time as there are
endless sandy beaches that are very suitable
for families with children.
Calafell is an area full of bars, restaurants and cafés, offering mostly Catalan
seafood cuisine. But there are also restaurants offering international cuisine. There
are several supermarkets, malls and small
shops there. The choice of goods is very wide
ranging from souvenirs, clothing and quality cosmetics.
Calafell has a long history dating from
ancient times to the present day. One of the
old settlements is the Segur de Calafell, located on a hill with ancient and medieval
monuments. Among other things, there is
the ancient Pyrenean fortress, which was
destroyed by the Romans in the 2nd century and is today reconstructed and restored.
Calafell's visitor is also attracted by the castle named Castel de Calafell, located on a
hill just a few kilometers from the sea, built
to defend against the Arabs, then by the
churches of St. Mary and St. Miguel and other cultural and spiritual monuments.
That is why eminent intellectuals, businessmen and politicians from Spain and
Europe built their own villas in Segur de
Calafell, including our Goce of Macedonia.
This town has become popular since the
1970s when the German jet set showed a
keen interest in it, especially in the summer
months.
Goyko together with his family has been
resting and working in this region for years.
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на еден рид на само неколку километри
од морето, изграден за заштита од Арапите, потоа црквите „Света Марија“ и „Свети
Мигел“ и други споменици на културата и
духовното живеење.
Поради сите овие епитети што ги поседува местото Сегур де Калафел, тука изградиле свои куќи за одмор и рекреација
еминентни интелектуалци, бизнисмени
и политичари од Шпанија и Европа, меѓу
кои и нашиот Гоце Македонски. Ова гратче станало познато уште од 70-тите години на XX век кога германскиот џетсет
пројавувал големо интересирање за него,
особено во летните месеци.
И Гојко со семејството со години одмора и работи во овој регион. Тој често патува и до Барселона, каде негов омилен
ресторан е „Лас Караконес“ („Полжави“)
во кој сѐ е во знакот на полжавите. Тој е
елитен ресторан посетуван од лидери на
држави од целиот свет и познати политичари, како и од повеќе филмски и музич-
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ки ѕвезди. Таму Гојко се чувствувал како
да е во неговиот ресторан „Ново Скопје“
во Берлин.
Инаку, во разговор со Гојко бевме информирани дека тој пред да го започне
бизнисот во Шпанија, најпрво завршил
повеќемесечен курс по шпански јазик. Започнал да го говори и пишува шпанскиот
јазик, а тоа му овозможило успешно да го
води бизнисот. Интересно е да се спомене
дека покрај македонскиот, германскиот и
шпанскиот јазик, Гојко одличо зборува и
англиски, српски и бугарски јазик. Затоа
со право може да се рече дека Гојко е вистински полиглот, лесно ги учи и ги разбира јазиците, бидејки тој е комуникативен
и одличен соговорник. Тоа му овозможи
на Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев
Рафкин – Гоце Македонски во Сегур де
Калафел на прекрасните плажи и медитеранските води, во земјата на тангото и
коридата – Шпанија, да се чувствува како
во Македонија.
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He often travels to Barcelona, where his favorite restaurant is “Las Caracones” (Snails),
where everything is in the sign of snails. It is
an elite restaurant attended by state leaders
from around the world and renowned politicians, as well as by many movie and music
stars. There Goyko felt as if he were in his
restaurant "New Skopje" in Berlin.
Otherwise, in conversation with Goyko
we were informed that before he started
his business in Spain, he has completed a
month-long Spanish language course. He
began speaking and writing Spanish, which
enabled him to run the business successful-

ly. It is interesting to mention that in addition to Macedonian, German and Spanish,
Goyko speaks excellent English, Serbian and
Bulgarian. Therefore, it can be rightly said
that Goyko is a true polyglot, easily learning
and understanding languages, since he is a
communicative and excellent interlocutor.
It allowed Goyko Yakovleski, Alias Goyko
Delchev Rafkin - Goce of Macedonia in Segur de Calafell on the beautiful beaches and
Mediterranean waters, in the country of flamenco and bullfight - Spain, to feel like he
was in Macedonia.

На плажа во Сегур Калафел / At the beach in Segur de Kalaphel
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ГОjКО И НЕГОВОТО
ВЕТУВА Е НА
БИГОРСКИОТ МАНАСТИР

С

поред текстот под наслов „Исполнето ветување по 80 години“
од Киро Кипровски, објавен во
„Утрински весник“ на 10 април 2015 година, пред осумдесет години Гојко Делчев-Рафкин, од гостиварското село Зубовце, од мајка му Рафка и од прабаба му
Јонка бил ветен да му служи на Господ и
на свети Јован Крстител во Бигорскиот манастир. Гојко бил ветен бидејќи молитвите
му помогнале да ја преброди тешката болест, да оздрави, по десетдневна агонија,
кога бил ни жив ни мртов. Неизвесноста
да преживее била под голем прашалник.
Целото семејство „било на нозе“ око не
склопувало, биле покрај него, преземале
сѐ што требало за да му го спасат животот
и со нетрпеливост го очекувале исходот.
Сите се плашеле да не се повтори судбината со неговото братче Виктор и сестричето Анча, кои пред него починале на
неколкумесечна возраст. Мајка му правела сѐ за бебето да ѝ оздрави, да го порасне, да формира семејство, да остари, да
обеле... Молитвите вродиле со плод. Гојко,
како момче од мајка си дознал дека бил
ветен да служи во Бигорскиот манастир.
Ветувањето го прифатил. На мајка си че-
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сто ѝ говорел дека кога тогаш ќе го исполни ветено и достоинствено ќе се оддолжи.
Минувале години Гојко од субјективни
причини не можел да дојде и да служи во
манастирот. Меѓутоа, тој товар го носел со
децении и барал начин барем со средства
да се оддолжи.
Во 1992 година, во Берлин се осветувал иконостасот на Македонската православна црковна општина „Свети Климент
Охридски“ при што присуствувал и митрополитот господин Тимотеј, надлежен
архијереј на Дебарско-кичевскаа епархија
на Македонската православна црква, во
чии рамки спаѓа и Бигорскиот манастир.
Гојко на владиката господин Тимотеј му ја
раскажал прикаската за тоа дека бил ветен да служи во Бигорскиот манастир и од
него побарал совет како да се оддолжи.
„Дебарско-кичевската епархија има
подготвено монографија за Бигорскиот
манастир во која со свои научни трудови
од повеќе области ја расветлуваат историјата, архитектурата, монаштвото, за
духовноста, за изградбата, за иконостасот, за живописот и слично, текстовите
напишани од неколкумина академици,
еминентни научни работници и владици.
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GOYKO AND HIS
PROMISE TO THE
BIGORSKI MONASTERY

A

ccording to the article entitled
"Fulfilled Promise After 80 Years"
by Kiro Kiprovski, published in
"Utrinski Vesnik" on 10.04.2015, eighty years
ago, Goyko Delchev-Rafkin, from the village
of Gostivar, Zubovce, the son of his mother
Rafka and a grandson of his grandmother
Yonka, was promised to serve the Lord and
St. John the Baptist in the Bigorski Monastery. Goyko was promised because prayers
helped him to fight a severe illness, to recover after ten days of agony, when he was
neither alive nor dead. The uncertainty to
survive was in question. The whole family
was alert, they stood by his bed all the time,
they were doing everything they could to
save his life and they were looking forward
to the outcome.
Everyone was afraid that the fate of
his brother Victor and his sister Ancha,
who died before him at their age of several months might repeat. His mother did
everything she could for her sick baby, to
grow up, to form a family, to grow old, to live
... Prayers were fruitful. Goyko, when he was
a boy learned from his mother that he was
promised to serve in the Bigorski Monastery. He accepted the promise. He often told
his mother that in time he would fulfill his

promise and pay back with dignity. Years
went by, but Goyko could not go and serve
in the monastery for different reasons. However, he that has borne burden for decades,
and he sought a way to repay at least with
financial support.
In 1992 in Berlin the iconostasis of the
Macedonian Orthodox Church "St. Clement
of Ohrid" was consecrated by H.E. Timothy,
the competent bishop of the Debar-Kichevo Diocese of the MOC, which includes the
Bigorski Monastery. During their meeting
Goyko told Bishop Timothy the story of his
promise to serve in the Bigorski Monastery,
and asked him for advice on how to repay.
"The Diocese of Debar and Kichevo has
prepared a monograph about the Bigorski Monastery in which there are scientific
works from many fields that illuminate the
history, architecture, monasticism, spirituality, construction, iconostasis, frescoes
and the like, texts written by several academicians, prominent scientist and bishops.
The problem is the lack of money for printing the monograph, and the diocese cannot
provide it. If you're willing to pay the printing of the monograph, that's a good way to
pay back, or redeem your promise," Timothy
said to Goyko. He accepted the offer with
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Проблемот е недостигот на средства за
печатење, а епархијата не може да ги обезбеди. Ако си расположен да го помогнеш
финансирањето на монографијата, тоа е
добар начин да се оддолжиш, односно да
го откупиш ветувањето“, му рекол Тимотеј
на Гојко. Тој, со големо задоволство ја прифатил понудата и веднаш на владиката му
ги дал потребните средства.
Во изминатите години неколкупати
Гојко на Бигорскиот манстир му дарувал
парични средства, како и донации за обновата на изгорениот Горни Палат.
„Ветувањето го исполнив, меѓутоа желбата да служам во манастирот „Свети Јован
Крстител“ ми остана неисполнета. Многу
пати правев обиди, но пред да дојдам ќе се
појавеше некој проблем и така со децении
одложував“, раскажува Гојко. „Но, Господ
е голем и ми ја исполни желбата. Минатиот месец десетина дена служев во Бигорскиот манастир со физичка активност и
со присуството им се оддолжив на моите
предци, а со тоа од грбот ми се стркала
цела карпа со грижа носена со децении...“,
раскажува Гојко.
„Прекрасно се чувствувам откако со
слугување и со работење им ја исполнив
желбата и ветувањето на моите најблиски,
кои со ноќи бдееле и се грижеле за моето
здравје. Секој ден го палеле кандилото во
куќата во село Зубовце, пред иконата на
светата Мајка Божја со нејзиниот син во
рацете- Исус Христос и се молеле за да

оздравам. Се молеле и ме ветиле во Боженствениот храм - Бигорски манастир, древномакедонско светилиште, прекрасен,
привлечен, препознатлив со македонската црковна архитектура и со иконостасот.
Господ ги слушнал молбите на прабаба ми
и на мајка ми, да оздравам, да закрепнам,
да раснам, да пораснам и да имам долг живот. И така на 20 февруари 2015 година, со
најблиските во семејството го празнував
80. роденден“, со задоволство ни зборуваше Гојко и продолжи да ни ги раскажува
впечатоците од престојот во манастирот.
„Секое утро станував во 5 часот за да
учествувам на утринската богослужба, а
во попладневните часови и на вечерната
богослужба. Прекрасно беше чувството да
се биде на богослужбите, на бдеењата кои
траеја по неколку часови длабоко во ноќта.
Посебно бев воодушевен од моќните гласови на монасите кои ги пееја црковните
песни, и по богослужбите гласовите ми
одѕвонуваа, ме смируваа и ме релаксираа
и ми доаѓаа како мелем на душата. Многу
нешта на оваа возраст научив и нештата
ми станаа јасни. Престојот во Бигорскиот
манастир уште повеќе духовно ме зацврсти и ми даде нови мотиви и импулси во
животот да реализирам неколку идеи кои
ги носам со години, а досега не сум успеал
да ги остварам“, задоволен од исполнетото ветување ја завршува својата приказна
Гојко Делчев-Рафкин, кој долги години работел во Германија.

Митрополитот Кирил во Зубовце / Mitropolitan Kiril in Zubovce
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great pleasure and immediately gave the
bishop the necessary funds.
In the past few years Goyko has donated funds to the Bigorski Monastery as well
as donations for the rebuilding of the burnt
Upper Palace.
“I have fulfilled my promise, but I regret
that I failed to serve at St. John the Baptist
Monastery. I tried to do it many times, but
before I came there would be a problem
and so I delayed my plan for decades,” says
Goyko. "But God is great and fulfilled my desire. Last month I spent ten days serving to
the Bigorski Monastery with physical activity and I paid back to my ancestors with my
presence there. Thus, the burden I was carrying on my back for decades was released ...
" Goyko continue.
“I feel wonderful after serving and
working by which fulfilled all the promises to my loved ones who have been staying
awake and taking care of my health. Every
day they lit the candle in our house in the
village of Zubovce, in front of the icon of
the Holy Mother of God with her son in her
arms - Jesus Christ and prayed for my healing. They prayed and promised me at the
Divine Temple - Bigorski Monastery, the ancient Macedonian shrine, beautiful, attrac-

tive, recognizable after its Macedonian sacral architecture and iconostasis. The Lord
heard the prayers of my great-grandmother
and my mother, to heal, to recover, to grow,
to grow up and have a long life. And so on
February 20, 2015, I was celebrating my 80th
birthday with my closest family,” with great
satisfaction Goyko continued to speak about
his impressions of his stay in the monastery.
“I would get up at 5 a.m. every morning to
attend morning service and evening service
in the afternoon. It was a wonderful feeling
to be present at the services, the vigils that
lasted several hours late in the night. I was
especially impressed by the powerful voices
of the monks who sang church songs. After
the services the voices of the monks still
echoed in my head, calmed and relaxed me as
a balm to my soul. I learned a lot at that age
and some things became clear to me. Staying in the Monastery of Bigorski strengthened me even more spiritually and gave me
new motives and impulses to realize some
ideas that I have been carrying for years, but
so far I have not been able to achieve them
during my life", Goyko Delchev-Rafkin, who
worked for many years in Germany with a
great doze of satisfaction and wide smile on
his face finished his story.

Бигорскиот манастир / The Bigoski Monastery
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БИОГРАФИЈА
Славе Николовски-Катин, кој е познат само како Славе Катин е голем вљубеник во својата родна Преспа, во етничка Македонија и македонскиот народ,
како и во македонската дијаспора. Тој е познат на македонската и на меѓународната јавност по неговите бројни публикации, новинарски и научни трудови
кои се посветени, главно на етничка Македонија и на животот на Македонците
во светот. Исто така, неговата работа се однесува и на низа други аспекти поврзани со македонската дијаспора, како и со македонската култура, литература, јазик, историја, журналистика и религија. Тој е aвтор на шеесет публикации,
од кои дваесеттина се со името „Македонија“, дваесеттина се монографии за познати и признати личности
од етничка Македонија и од македонското иселеништво и дваесетина дела се со историска, црковна, лексикографска и друга содржина. Исто така, тој презентирал преку сто научни трудови на различни симпозиуми
и други собири, како и е автор на преку 4.000 новинарски текстови објавени во Македонија и во светот, кои
можат да се видат и прочитаат на Веб – страница: www.slavekatin.com e-mail: slavekatin@gmail.com
Славе 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 населба Наколец. Веднаш потоа се преселил
во Љубојно од каде е неговата мајка Сандра. Тој е роден на почетокот на Втората светска војна, кога Хитлеровска Германија, опијанета и заслепена од идеологијата на фашизмот, се крена против целиот свет, верувајќи
дека има сили да завладее со него.
Во Љубојно, каде има свој дом и библиотека од 4.000 книги, Катин го минува поголемиот дел од детството
и младоста, а се навраќа во него цел живот. Таму од мали нозе го почувствувал тешкиот печалбарски живот
на луѓето од Преспа, особено преку печалбарската сага на неговото семејство. Основното и осумгодишното
училиште (со мала матура) го завршува во Љубојно, а геодетскиот отсек на Средното техничкото училиште во
Скопје. Студирал геодезија во Белград, потоа јазик во Торонто, а дипломирал на Катедрата за англиски јазик и
книжевност на Филолошкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
Како функционер на Владата на Република Македонија, кој 8 години беше на чело на Комисијата за односи со
верските заедници на Република Македонија, бил на посети и разговори кај поглаварите на Романската, Украинската, Руската и Српската православна црква, потоа во Цариградската патријаршија во Истанбул и повеќе
пати во Ватикан во Рим. Меѓу другото, бил и во делегацијата на Владата на Република Македонија за погребот
на Мајка Тереза во Калкута, Индија. Патува непрестајно по светот цели педесет години. Затоа, публикацијата
„Светот на дланка“ е негово 50. издание, во кое се објавени 40 репортажи од доживувањата и посетите на 40
земји во светот, додека во неговото 60. дело „Преспанска разгледница” е претставена поделена Македонија и
минатото и сегашноста на етничка Преспа.
Во неговата биографија е забележано дека Славе Катин беше почесен член на “Академијата за слобода на
религијата” во Вашингтон, САД, секретар на друштво- то “Македонија-Канада”, секретар на Здружението на новинарите на Македо- нија, беше акредитиран новинар од Македонија за “Австралиско-македонски неделник”
од Мелбурн и “Меѓународна политика” од Белград. Денес e член на „Друштвото за наука и уметност“ од Битола, на Литературните здрушенија „Григор Прличев“ од Сиднеј, Австралија и „Браќа Миладиновци“ од Торонто,
Канада, а е доживотен член на најголемата фондација од дијаспората “Атанас Близнаков”, при Универзитетот
“Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
Славе Катин е добитник на голем број награди и признанија од бројни организации, друштва, установи, цркви и црковни општини во Република Македонија и во странство. Тој, е добитник на наградата „Крсте Петков
Мисирков“ (1990) на Здружението на новинарите на Македонија од областа на журналистиката, „Признание
за животно дело“ на 48-те Љубански илинденски иселенички средби (2021), како и најпрестижната „Глобална
награда за животно достигнување“ (2022) на „Обединетата македонска дијаспора“ од Вашингтон, САД, за постигнувањата на полето на дијаспората.
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BIOGRAPHY
Slavè Nikolovski-Katin, who is known only as Slavè Katin, is a great lover of
his native Prespa, of Macedonia, ethnic Macedonians, and the Macedonian
Diaspora. He is known to the Macedonian and international community for
his numerous publications, journalistic and scientific papers devoted mainly
to the ethnic Macedonia and the Macedonians in the world. Also, his work
applies to many other aspects related to the Macedonian Diaspora and the
Macedonian culture, literature, language, history, journalism and religion. He
is an author of sixty publications out of which twenty are with the name “Macedonia”, twenty are monographs about well known persons from the ethnic Macedonia and the Macedonian
Diaspora, and twenty publications are from the historical, religious lexicographic and other fields. Also, a
hundred scientific papers presented on different symposiums and other gatherings, as well as on over 4.000
journalistic texts published in Macedonian and in the world, which can be seen and read on his website: www.
slavekatin.com e-mail: slavekatin@gmail.com
Slavè Katin was born on August 19, 1941 in Dolna Prespa, in the house at that time was very closed to Prespa
Lake, near the old settlement Nakolec. He was a baby when he moved to Ljubjno from where is his mother
Sandra. That was the beginning of the Second World War, when Hitler's Germany, blinded by the ideology of
fascism, stood up against the world.
He spend in Ljubojno most of his childhood and youth.There he has a home and a library of 4.000 books and
he goes there during his lifetime. There he felt the heavy emigration lives of Prespa people, especially through
fortune seeking saga of his family. Primary school (low graduation) he finished in Ljubojno, while the SurvayinGeodetic Department of the Secondary Technical School in Skopje. He studied engineering in Belgrade for two
years, then language in Toronto, and he graduated at the Department of English Language and Literature at
the University "Ss. Cyril and Methodij "in Skopje.
As an official person of the Government of the Republic of Macedonia, who was 8 years the leader of the Commission for Relation with the Religious Groups of the Republic of Macedonia, he visited and discussed with the
heads of the Romanian, Ukrainian, Russian and Serbian Orthodox Churches, then with the representatives of
Constantinople Patriarchate in Istanbul, while several times Ihe was with the church and state delegations in
Vatican in Rome. He was also in the delegation of the Government of the Republic of Macedonia for the funeral
of Mother Teresa in Calcutta, India. He traveled constantly around the world during these fifty years. Therefore,
the latest publication "The world in your hand - Svetot na dlanka" is his 50th edition, in which are published
40 reports of experiences and visits to 40 countries worldwide, while in hid 60. book “The Prespa postcard” is
presented devided Macedonia and the past and feauter of ethnic Prespa.
In his biography it is marked that he was a honorary member of the "Academy for Freedom of Religion" in Washington, USA, Secretary of the Association "Macedonia-Canada," Secretary of the Association of Journalists of
Macedonia”, he was an accredited journalist from Macedonia for the "Australian-Macedonian Weekly" from
Melbourne and "International Politics" from Belgrade. Today he is a member of the "Association of Science and
Art" from Bitola, of the Literary Associasins “Grigor Prlichev” from Sydney, Australia, and “Brothers Miladinov”
from Toronto, Canada, and he is a permanent member of the largest Diaspora Foundation "Atanas Bliznakoff",
at the University of "SS. Cyril and Methodij" in Skopje.
Slavè has received many awards and recognition from a number of organizations, associations, institutions,
church- es and church communities in the Republic of Macedonia and in the Diaspora. He has been awarded the
prestigious „Krste Petkov Misirkov” (1990) Award from the Association of Macedonian Journalists in the field of
journalism, re- cepient of the Life Achievement Award from the Ljubojno Ilinden Emigration Gatherings (2021),
as well as the most prestigious UMD Global Lifetime Achievement Award (2022). of the United Macedonian
Diaspora from Washington, DC, USA, for his achievements in the field of the Diaspora.
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