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National anthem of Israel
Национална химна на Израел
As long as the Jewish spirit is
yearning deep in the heart,
With eyes turned toward the East,
looking toward Zion,

Kol ode balevav P'nimah Nefesh Yehudi homiyah
Ulfa'atey mizrach kadimah
Ayin l'tzion tzofiyah.

Then our hope - the two-thousandyear-old hope - will not be lost:
Ode lo avdah tikvatenu
Hatikvah bat shnot alpayim:
To be a free people in our land,
L'hiyot am chofshi b'artzenu The land of Zion and Jerusalem.
Eretz Tzion v'Yerushalayim.

National anthem of Macedonia
Национална химна на Македонија
Today over Macedonia, is being born
the new sun of liberty.
Macedonians are fighting,
fighting for their rights!
Macedonians are fighting,
fighting for their rights!

Денес над Македонија се раѓа,
ново сонце на слободата!
Македонците се борат,
за своите правдини!
Македонците се борат,
за своите правдини!

Do not cry dear mother Macedonia,
Raise your head proudly high,
Old, young, men and women,
The legs revolted!
Old, young, men and women,
The legs revolted!

Не плачи Македонијo мајко мила,
Крени глава гордо, Високо,
Старо, младо, машко и женско,
На нозе се кренало!
Старо, младо, машко и женско,
На нозе се кренало!

Now once again the flag stands
(that) of the Kruševo Republic
Gotse Delchev, Pitu Guli
Dame Gruev, Sandanski!
Goce Delchev, Pitu Guli
Dame Gruev, Sandanski!

Одново сега знамето се вее,
на Крушевската република!
Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!
Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!

The Forests of Macedonia are singing
new songs, new newspapers!
Macedonia is liberated
Lives in liberty!
Macedonia is liberated
Lives in liberty!

Горите македонски шумно пеат,
нови песни, нови весници!
Македонија слободна,
слободно живее!
Македонија слободна,
слободно живее!

Torah
Тора

The Ten Commandments
10-те Божји заповеди

The Macedonian Sun
Македонското сонце

The Bible in Macedonian
Библијата на македонски

INTRODUCTION

“THE HOLY LANDS“
OF ISRAEL AND MACEDONIA

T

he trip to Israel was a part of our journeys to over fifty various countries worldwide. However that was the most exciting
journey, filled with many temptations, insights and challenges
to meet the “Holy Land”, its biblical places, cities, cultures, religions, customs and many features of its modern world. Moreover, we had the
opportunity to visit numerous monuments which are of world importance and
leave eternal traces in the memories of the visitor.
For the Jewish people, Israel is the land which God promised to Abraham
and his descendants. According to Bible tradition from the Old Testament, the
first migrations of Jews in the Promised Land of Canaan began around 2,000
BC.
Israel was and remained the torch of holiness where the birth, miracle and
the power of the Savior Jesus Christ is a divine creation and mundane adherence followed by many hundreds of millions of followers all over the world.
When speaking of Israel we can easily say that the center of the world is
precisely there, at the boundary between the continents of Europe, Asia and
Africa. This is the location of the Holy Land, named as such due to the events
related to religions that took place there and because the holy lance is always
broken right there, on Israeli territory.
On the other hand, the stories say something else. The Holy Land got its
name because there God was generous and provided that land with fruits
and vegetables that gave food for the local population. Thus, the local people
thought that God loved them very much and took care of them, giving them
their food. Hence, they were holy, and the land on which they grew plants was
also holy.
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ИЗРАЕЛ И МАКЕДОНИJА

П

атувањето во Израел беше дел од нашите посети на педесетина различни земји во светот. Но, тоа беше највозбудливото
патување, исполнето со многу искушенија, сознанија и предизвици да ја запознаеме „Светата земја“, нејзините библиски
места, градови, култури, религии, обичаи и многу карактеристики на нејзиниот современ свет. Притоа имавме можност да посетивме бројни споменици кои имаат светско значење и кои оставаат вечни траги во сеќавањата
на посетителот.
Израел за Евреите е ветената земја од Господа на Аврама и на неговите следбеници. Според библиските преданија од Стариот завет, првите
доселувања на Евреите во ветената земја - Канаан започнале околу 2.000
години пред новата ера.
Израел бил и останал факелот на светоста каде, раѓањето, чудотворието и моќта на Спасителот Исус Христос, е божествено сочинение и
овоземна припадност следена од многуте стотици милиони следбеници
кои ги има во сите земји од целиот свет.
Кога се пишува за Израел треба да се каже дека центарот на светот е
точно таму, на меѓата меѓу европскиот, азискиот и африканскиот континент. Токму таму е сместена „Светата земја“, чие име е добиено поради настаните поврзани за религиите и бидејќи светите копја секогаш се кршат
токму тука, на израелската територија.
Од друга страна, пак, приказните кажуваат нешто друго. Имено, „Светата
земја“, го добила своето име, затоа што Бог се погрижил таму да растат овошја и зеленчуци, кои давале плодови (храна) за тамошните жители. На тој
начин, тамошните луѓе мислеле дека Бог ги сака премногу, се грижи за нив,
Вовед
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The Church of the Holy Sepulcher, where Jesus Christ was buried and resurrected, is the holiest place for Christians from all over the world. Hence, it is
rightfully said that it is a place of faith, hope and love of the people who come
with their own truth and expectations, worship and prayer, joy and sorrow.
According to Biblical tradition of the New Testament regarding Christ's
birth and his childhood, the cities of Bethlehem and Nazareth attract special
interest. Today, both cities are under the Palestinian authority.
According to the New Testament, Jesus Christ was born in the city of
Bethlehem, where his birthplace shrine and the Church of the Nativity remain.
This temple has undergone many architectural reconstructions and has been
enlarged numerous times throughout history.
The church is a creative achievement of mankind through the beautiful
creations of a number of biblical motifs, contents and specific Christian characteristics. Today Bethlehem is a tourist resort and is crowded by visitors
from around the world. This especially happens during the days of celebration
of the birth of Jesus Christ - Christmas. In Bethlehem Christmas is celebrated
three times during the year.
Nazareth is also a holy place for Christians. Numerous Christian churches,
monasteries and other religious objects are built there, including: the Church
of the Annunciation; the Church of Archangel Gabriel, built over the natural
springs of the Holy Virgin; and the Church of Saint Joseph. Nazareth is the
town in which Jesus Christ grew up.
The Church of the Holy Sepulcher is a symbol of the unity of all who believe
in the Son of God and a testimony of the separation of Christians. The life,
teachings, and death of Jesus mark a new page in the history of mankind.
At the time when the Jewish people mourned the destruction of the Temple, the disciples of Jesus of Nazareth had already spread the new Christian
doctrine. Jerusalem, the city of Jesus’ suffering, death and resurrection, remains the biggest sanctuary in Christianity to date.
Jerusalem is a city of timeless beauty and Holy Places. Throughout history,
the people of Jerusalem and those who come to bow have glorified and still
praise it as a city of eternity, as the center of the world, as the capital, as a city
of great political power.
Accordingly, the city is given several names in the Bible, in Moses’ records
and in literature. Israelis call it Yerushalayim, which is the origin of its modern
name, Jerusalem, meaning “the city of peace".
Over the last two millennia, however, the existence of Jerusalem - the city
of Christ's suffering, death and resurrection - has not been tied to the notion
of peace. The three world religions - Jewish, Christian and Muslim, made the
city a center of division.
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им дава храна и затоа тие се свети, а земјата на која растат тие растенија е
света.
Исто така, Црквата на Светиот гроб, каде што Исус Христос бил погребан
и воскреснал, е најсветото место за христијаните од сите меридијани, па не
случајно се вели и дека е место на верата, надежта и љубовта на луѓето кои
доаѓаат секој со својата вистина и исчекувања, поклонение и молитва, радост и тага.
Според библиските преданија од Новиот завет за Христовото раѓање
и неговото детство, посебен интерес привлекуваат градовите Витлеем и
Назарет. Двата града денес се под палестинска управа.
Според Новиот завет, Исус Христос е роден во градот Витлеем, каде
се наоѓа светото место во пештерата и во црквата „Раѓањето на Исус Христос“. Овој храм доживеал многу архитектонски градби и надградби и постојано бил зголемуван во различни периоди од историјата.
Црквата претставува творечко постигнување на човештвото преку вонредно убавите креации на повеќе библиски мотиви, содржини и специфични
христијански карактеристики. Денес, Витлеем е туристичко место и е преполно со гости од целиот свет, особено за време на деновите на одбележувањето на раѓањето на Исус Христос - Божиќ. Таму Божиќ се слави три пати
во текот на годината.
Назарет, пак, е свето место за христијаните, бидејќи во него се изградени бројни христијански цркви, манастири и други религиозни објекти.
Овде се наоѓаат црквите: „Благовестие“, „Свети Архангел Гаврил“, која е
изградена врз природните извори на „Пре-света Богородица“ и црквата
„Свети Јосиф“. Тоа е градот во кој пораснал Исус Христос.
Црквата на Светиот гроб е симбол на единството на сите кои веруваат во
Синот Божји и жив сведок на поделеноста на христијаните. Животот, учењето и смртта на Исус ќе означат нова страница во историјата на човештвото.
Во времето кога Евреите го оплакуваат уривањето на храмот, учениците на Исус од Назарет веќе го шират новото, христијанско учење. Ерусалим, градот на Исусовото страдање, смрт и воскресение, до денес ќе остане најголемото светилиште во христи-јанството.
Ерусалим е град на вечните убавини и на светите места. Низ милениуми, населението на Ерусалим, но и тие што доаѓале и доаѓаат да му се
поклонат, го воспевале и го воспеваат како град на вечноста, како центар
на светот, како главен град, како град со голема политичка моќ…
Според тоа, тој има повеќе имиња што му се дадени во Светото писмо,
во Мојсиевите записи и во литературата. Израелците го нарекуваат Јерушалаим, од каде потекнува и денешното негово име – Ерусалим, што значи „град на мирот“.

Вовед

17

Slavé Katin • ISRAEL AND MACEDONIA

The beginnings of Christianity date back to the I century in Palestine,
which was then under the rule of the Roman Empire. At the beginning, the
Christianity spread among the Jews, to develop later among the members
of other ethnicities. The first apostles and missionaries of Christianity were
Jews, and its roots stem from the Old Testament Judaism.
It should be also stressed that Jerusalem is the holy place of the three
major religions, the center of the world where you can meet locations there
are remains of a church that was built and destroyed, and a synagogue built in
the same place and later demolished, and finally a mosque built on that very
spot. Jerusalem is a place that is sacred to Christians, Jews and Muslims. It is
the place where everything which was built is sacred to be later destroyed and
rebuilt.
The city is the only place of immediate contact of the three religions but
also a place where they are divided to a greatest extent. It is reflected in the
organization of the old city of Jerusalem, which is divided into four parts, Christian, Muslim, Jewish and Armenian. The Armenians are regarded as the oldest
Christian nation, because they were the first who accepted Christianity.
This place is in many ways connected to Jesus and his last days, the place
of Jesus' martyrdom. The dominating place in this picture is Al - Aqsa Mosque,
a holy place for Muslims.
According to the tradition, Christians are awaiting the reappearance of
Jesus, Muslims are awaiting the appearance of the green thread which should
connect Al-Aqsa Mosque with the Mount of Olives, and the Jews are awaiting,
as they say, the appearance of the true Messiah, but they do not know exactly
what he should look like.
Israel is not only a land of the past, but it is also a land of the present and
future. The Yad va'Shem Museum is in Jerusalem. Its mission was to carry out
a commemoration and documentation of events. It was to make a full selection, research and publication of the evidence of the Holocaust. In addition to
this, it was to complete the selection and registration of the names of the victims, as well as to further explore and educate future generations. This modern institution in Israel is one of the best equipped in the world and can also
serve as an example.
The Museum of the Diaspora is in Tel Aviv. It portrays the history of the
Jewish people from the time they were expelled from the Land of Israel. Its
goal is to show the visitor the real historical development of the Jewish people continuously throughout its existence. By displaying the cultural, national,
educational, family, religious and other advancements, through the efforts to
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Меѓутоа, за постоењето на Ерусалим – градот на Христовите маки,
смрт и воскреснување, во текот на последните два милениума не е врзан
поимот мир. Трите светски религии – еврејската, христијанската и муслиманската, од градот направиле центар на раздорот.
Зачетоците на христијанството датираат уште од I век во Палестина,
која тогаш се наоѓала под власт на Римската Империја. Во почетокот христијанството се проширило меѓу Евреите, за подоцна да се развие и меѓу
другите етнички припадници. Првобитните апостоли и мисионери на христијанството биле Евреите, а неговите корени произлегуваат од старозаветниот јудаизам.
Исто така треба да се нагласи дека Ерусалим е светото место на трите
најголеми религии, центарот на светот, местото каде може да се сретнат локации на кои има остатоци од црква која била изградена и срушена, па на
истото место синагога изградена па срушена, и на крај изградена џамија.
Ерусалим е место кое е свето и за христијаните, и за Евреите и за муслиманите. Местото каде што е создадено сè што е свето, но во исто време е
срушено и повторно изградено.
Градот е единственото место каде што една до друга се најблиску трите религии, но и место каде што се и најмногу поделени. Тоа се гледа во
организацијата на стариот град на Ерусалим кој е поделен на четири дела,
христијански, муслимански, еврејски и ерменски. Ерменците се сметаат
како најстара христијанска нација, затоа што биле први кои го примиле
христијанството.
Ова место по многу нешта е поврзано со Исус и неговите последни денови, местото на Исусовата голгота. Главната фигура на оваа слика е Ал
-Акса џамијата, свето место за муслиманите.
Според преданијата, христијаните го чекаат повторното појавување на
Исус, муслиманите го чекаат појавувањето на зелениот конец кој треба да
ја поврзе Ал - Акса со Маслиновата Гора, а Евреите чекаат да се појави,
како што тие велат, вистинскиот месија, но не знаат како точно треба да
изгледа.
Израел не е само земјата на минатото, туку таа е земја на денешницата
и иднината. Во Ерусалим се наоѓа музејот „Јад ва’Шем“ чија мисија била да
изврши комеморација и документација на настаните, како и целосна селекција, истражување и публикување на доказите за холокаустот, потоа
да направи избор и регистрација на имињата од жртвите, како и понатаму
да истражува и да ги едуцира генерациите што доаѓаат. Оваа современа
институција на Израел е една од најопремените во светот која може да
послужи за пример.
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achieve a better future, they try to acquire, to gain and to trace a wide twoway road of the individual and centuries-long historical map of identification
of the Jewish people.
The bridges of connections, cooperation and mutual respect between
Macedonia and Israel were established a long time ago. From ancient times
until today, Israel like Macedonia was, is and will be the crossroads of different
nations, civilizations, cultures, languages and religions.
Therefore, it is rightfully said that the history of the Jews and the history of the Macedonians are closely tied. That common history starts from the
ancient times of Alexander of Macedonia (the Great), through the period of
the Romans, Byzantine, and the Ottoman period until the world wars that followed, which showed that Israel and Macedonia have a similar, if not identical
fate. Namely, through this long and important period in Macedonia, only two
nations have chosen the name of the country as a part of their identity, these
being the ancient Macedonians and Macedonians today.
Macedonians won their independence and their social, political, and cultural rights in 1944. In 1991, they constituted their independent, sovereign
and autonomous state, the Republic of Macedonia, while the Jews constituted
their first homeland in Israel in 1948.
Among other things, Alexander of Macedonia is also mentioned in the annals of Jerusalem. Namely, Jerusalem was conquered by numerous warriors,
including Alexander of Macedonia. During his time, and at the time of his successor Ptolemy, Jerusalem had been strengthened as a religious center.
Christianity in Macedonia began to be preached as early as apostolic
times. After the acceptance of Christianity, the Apostle Paul became the first
preacher of the new messianic concept during his missionary journeys. Traveling many times, during his missionary activity he preached among the Jewish
and pagan population, and visited Macedonia four times.
At that time, Macedonia was a part of the Roman Empire, like Israel, thus,
often changing its borders and its ethnic composition. One of the first indications of the journeys of the apostles in Macedonia is found in “Acts of the Holy
Apostles” probably written by the Apostle Luke.
The Jews, however, in the long and difficult path of existence at the time
when the Romans had destroyed Jerusalem with the burning of the Holy Temple, at that time Judah was plundered and devastated. Jews were forbidden
to live in their homeland Judea, which led to the great Jewish resettlement
throughout the world. Then to Judah came the Muslims, Crusaders, Ottomans
and each treated these people in their own way.
20
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Во Тел Авив, пак, се наоѓа Музејот за дијаспората. Овој музеј ја отсликува и презентира историјата на еврејскиот народ од времето кога тие биле
истерани од земјата Израел. Музејот за дијаспората го презентира вистинскиот и единствен историски развој на еврејскиот народ континуирано во
целиот период на постоењето. Преку прикажување на културните, националните, образовните, семејните, религиозните и друг напредок, преку
напорите и настојувањата кон поубава иднина се сака да се стекне, да се
придобие, односно да се трасира еден широк двонасочен пат на личната и
многувековна историска карта на идентификацијата на еврејскиот народ.
Македонско-израелските мостови на поврзување, соработка и заемно
почитување траат од многу одамна. Почнувајќи од древниот период па сè
до денес, Израел како и Македонија бил, е и ќе биде раскрсница на различни нации, цивилизации, култури, јазици и религии.
Затоа, со право се вели дека историјата на Евреите и историјата на Македонците е тесно поврзана. Почнувајќи од древните времиња на Александар Македонски, периодот на Римјаните и Византија, отоманскиот период па сè до следните светски војни, ќе се види дека Израел и Македонија
имале слична, ако не и идентична судбина. Имено, низ овој долг и важен
период во Македонија само две нации го избрале името на земјата како
дел од нивниот идентитет - древните Македонци и Македонците денес.
Македонците ја добија својата независност, социјалните, политичките
и културните права во 1944 година, за во 1991 година да се конституира
независна, суверена и самостојна држава - Република Македонија, а Евреите ја конституираа својата прва татковина Израел во 1948 година.
Меѓу другото, во летописот на Ерусалим се наоѓа и името на Александар Македонски. Имено, Ерусалим бил освојуван од бројни воини, меѓу
кои и од Александар Македонски. Во неговото време, како и во времето на
неговиот наследник Птоломеј, Ерусалим јакнел како религиозен центар.
Христијанството во Македонија започнало да се проповеда уште во
апостолско време. По прифаќањето на христијанството, апостол Павле
станал првиот проповедник на новото месијанско учење при своите мисионерски патувања. Апостол Павле, за време на својата мисионерска дејност, спровел повеќе патувања, во текот на коишто тој проповедал меѓу
еврејското и паганското население. Апостол Павле во Македонија бил четири пати.
Во тоа време Македонија била во составот на Римската Империја, исто
како Израел, така што често ги менувала своите граници и својот етнички
состав. Едно од првите споменувања за патувањата на апостолите во Македонија се наоѓа во „Дела на светите апостоли“ најверојатно напишано од
страна на апостол Лука.
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According to written documents, the first Jews arrived in Macedonia
during the Roman Empire when they fled Israel because of the strong Roman oppression. The oldest evidence of the existence of Jews in Macedonia
is the old synagogue which dates from the I-III century AC in the ancient city
of Stobi.
Larger Macedonian cities such as Thessaloniki, Skopje, Bitola, Shtip and
others attracted many Jewish people whose community maintained very
good relations with the rest of the population in Macedonia.
When one writes about the dark part of the historical development of the
Jews in Macedonia we need mention that it has another dimension. Namely, the Jews were not favored by their fate, when in April 1941, the Bulgarian
army, which was an ally of the Axis powers, entered Macedonia and occupied
a large part of its territory.
Thus, in 1942, the Bulgarians introduced a bill that among other things
forbade Jews to be involved in any way in society. Later, the Bulgarian authorities gathered almost all of the Jews from Bitola and moved them to the
poorer places for living. Soon after that, in 1943, the Bulgarians in Macedonia
and Aegean Macedonia (Northern Greece) began deporting the Jews.
During the night of 10 and 11 March, 1943 all of the Jews in Macedonia
were arrested and imprisoned in the large premises of a tobacco manufacturing factory known as the “Monopol” building in Skopje, which served at
the time as a temporary concentration camp. According to the records of the
Bulgarian and German occupying authorities, 7,144 Jews were arrested and
transported to the occupied Poland, to the death camp Treblinka, where they
were executed.
The Holocaust Memorial Center for the Jews of Macedonia was built as a
memorial to those Jews executed in Skopje, which is the greatest one on the
Balkans for to the victims of this Holocaust.
In this occasion we would like to stress that as Macedonian-Canadians, we
have lived in and traveled to many places in the world. We have seen and explored many countries, their history, culture, their people, their religions, politics, and all aspects of their lives. Throughout our travels and visits of about
fifty countries in the world, we have learned from each and every person, from
each country and from each culture, history... Many of these gained our respect, some impressed us more, some less, yet we have not come to admire
any one country and its people as much as the country of Israel and the Jewish
people.
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Евреите, пак, во долгиот и тежок пат на опстојување, во времето кога
Римјаните го разрушиле Ерусалим и во пламенот на огинот изгорел Светиот храм, тогаш Јудеја била разграбена и опустошена. На Евреите им било
забрането да живеат во нивната татковина Јудеја, со што настапува големото еврејско раселување по светот. Потоа во Јудеја доаѓаат муслиманите, крстоносците, Отоманците и секој на свој начин се однесува кон овој
народ.
Според пишаните документи првите Евреи пристигнале во Македонија за време на Римското Царство, кога Евреите пребегнувале од Израел
поради гонење. Најстар доказ за постоењето на Евреите во Македонија е
старата синагога која потекнува од I - III век н.е. во античкиот град Стоби.
Поголемите македонски градови како што се Солун, Скопје, Битола,
Штип и други привлекле голем број Евреи и оваа заедница била во мошне
добри односи со другото население во Македонија.
Кога се пишува, пак, за тој мрачен дел од историскиот развој на Евреите во Македонија треба да се каже дека тоа има една друга димензија.
Имено, судбината се поиграла со Евреите во април 1941 година, кога бугарската војска, која била сојузник на Силите на оската, навлегла во Македонија и окупирала голем дел од територијата.
Така, во 1942 година, Бугарите вовеле закон со кој меѓу другото им забраниле на Евреите да бидат на каков било начин вмешани во општеството. Малку подоцна, Бугарите ги собрале речиси сите Евреи од Битола и ги
преместувале во посиромашни и помизерни делови за живеење. Наскоро,
во 1943 година, Бугарите во Македонија и Егејска Македонија (северна Грција) започнале со депортирање на Евреите.
Во ноќта меѓу 10 и 11 март 1943 година, биле уапсени сите Евреи во
Македонија и затворени во Монополот, во Скопје, кој тогаш бил привремен
концентрационен логор. Според евиденцијата на тогашните бугарски и германски окупаторски власти, биле уапсени 7.144 Евреи, потоа транспортирани
во тогаш окупираната Полска, во логорот на смртта Треблинка, каде што биле
егзекутирани.
Во спомен и сеќавање на погубените Евреи, во Скопје е изграден Музејот на холокаустот, еден од најголемите на Балканот за жртвите на холокаустот.
Во оваа пригода сакаме да потенцираме дека како македонски Канаѓани сме живееле и патувале во многу места во светот. Сме виделе и
сме истражиле многу земји, нивните истории, култури, народите и нивните
религии, политиките и сите аспекти од нивниот живот. Во текот на нашите
патувања и посети на над педесет земји, научивме многу од нивните народи, култури, истории од секоја земја поединечно. Многу од земјите треба
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To travel throughout the “Holy Land” is a big challenge , because such a
travel is more exciting than any other travel ; there you travel through biblical
land , through the land of prophets and patriarchs, through the land of kings ,
the land of the apostles... To walk over the land of Christ's childhood along the
banks of the Jordan River , the Sea of Galilee and the Dead Sea, over the land
sanctified by Jesus Christ is a rare experience for every Christian, for every
person regardless his religious convictions and beliefs.
We first visited Israel in 2001 year, but not the last time, and we have been
drawn back over and over many times since then. The more we visited and the
more Jewish people we met, not only in Israel but throughout the world, we
found a certain uniqueness in the beauty of both countries and its peoples
and at the same time immense similarities in both of their fates - in the past,
present and future, as well the challenges they have struggled with throughout the centuries.
So, why is it that Israel has progressed so much more compared to Macedonia, in so many aspects of life - their economies, religion, culture, agriculture, army, neighbours, diaspora ... It was these questions that have intrigued
us and which we would like to explore further in the book. We would like to
see how Israel has dealt and perhaps resolved many of the issues Macedonia
is facing today. How and what can we learn from Israel and the Jewish people
that would help Macedonia and its people improve their country, their economy, and their lives as a whole?
In addition to the reporter’s notes from our travels in the Holy Land in
which numerous information is provided, our goal with this work is also to
familiarize the Macedonians at home and in the Diaspora with the historical
development of Israel, the time of Jesus Christ, with Judaism and Christianity,
and with the truth about Israel and the Jewish people.
At the same time, our intention is to present to the Jewish people some
of the historical facts about Macedonia and the Macedonian people from the
time of Philip and Alexander of Macedon until the present day. Furthermore,
we wish to present the historical development of the Macedonian Orthodox
Church - Ohrid Archbishopric, of the Macedonians in the neighboring countries and the Diaspora, and of the Jewish people in Macedonia, which will enable the reader to acquire a fuller image of the fate and truth about the Macedonian people and Macedonia.
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посебно да се почитуваат, некои не‘ импресионираа повеќе, некои помалку, а ни една земја во светот не’ не восхити со своите постигнувања како
што тоа го направи Израел и еврејскиот народ.
Да се патува по „Светата земја“ е голем предизвик, зашто таквото патување е повеќе од секое друго; таму се патува низ библиската земја, во
земјата на пророците и патријарсите, низ земјата на царевите, земјата на
апостолите… Да се чекори по земјата на Христовото детство, по бреговите
на реката Јордан, на Галилејското Езеро и на Мртвото Море, по земјата осветена од Исуса Христа е ретко доживување за секој христијанин, за секој
човек без разлика на неговите религиски убедувања и верувања.
Прв пат, но не последен го посетивме Израел во 2001 година, а спомените ни се враќаат постојано и многу пати од тогаш до денес. Сме имале
средби, другарувања и разговори со голем број Евреи не само во Израел
туку и ширум светот. Затоа увидовме некои посебности во убавината на
двете земји и народи, а во исто време огромни сличности во нивните судбини, минато, сегашност и иднина, како и предизвиците со кои тие се борат
со текот на вековите.
Што е тоа и зошто Израел напредува многу повеќе во споредба со Македонија, во многу аспекти од животот; на економски план, во религијата,
културата, земјоделството, армијата, соседството, дијаспората... Тие беа
прашањата кои не‘ заинтригираа, а кои се обидовме да ги елаборираме во
ова дело. Сакавме да видиме како Израел ги решава прашањата и проблемите, слични на оние што Македонија се соочува денес. Како и што треба
да се учи од Израел и еврејскиот народ, што би помогнало на Македонија
и македонскиот народ за подобрување на иднината на државата, нејзината
економија и живот во целина?
Исто така, преку репортерските записи од патувањата по „Светата
земја“ во кои се дадени бројни податоци, нашата цел во ова дело е да ги
запознаеме Македонците во Татковината и во дијаспората со историскиот
развој на Израел, периодот на Исус Христос, со јудаизмот и христијанството, како и со вистината за Израел и Евреите.
Од друга страна, пак, нашите намери се на Евреите да им презентираме дел од историските факти за Македонија и македонскиот народ од
времето на Филип и Александар Македонски до денес. Потоа, нашата цел
е да го прикажеме историскиот развој на Македонската православна црква - Охридска архиепископија, на Македонците во соседните земји и во
дијаспората, на Евреите во Македонија, со што читателот ќе може да добие поцелосна слика за судбината и вистината на македонскиот народ и
на Македонија .
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המדקה

אדמות הקודש של ישראל ומקדוניה

   המסע לישראל היה חלק ממסעותינו ליותר מחמישים מדינות שונות ברחבי
העולם .אולם ,המפגש עם ארץ הקודש ,על אתריה התנכ”יים ,הערים ,התרבויות,
מגוון הדתות והמנהגים והמאפיינים הרבים של עולמה המודרני היה המסע
המסעיר ביותר ,שהיה גדוש באין סוף פיתויים ,תובנות ואתגרים .יתר על כן,
הייתה לנו ההזדמנות לבקר במספר רב של  אתרי מורשת עולמית המותירים
עקבות נצח בזיכרון המבקר בהם.
   עבור העם היהודי ,ישראל זו הארץ אשר אלוהים הבטיח לאברהם וצאצאיו .על
פי מסורת המקרא מן הברית הישנה ,הגירת היהודים הראשונים אל עבר ארץ
כנען המובטחת החלה בסביבות שנת  2000לפני הספירה.
   ישראל הייתה ונותרה לפיד הקדושה ,המקום שבו לידתו ,התגלות הנס וכוחו
של מושיענו ישו המשיח ,מהווים יצירה אלוהית שהתגלמה בגוף גשמי אשר
בעקבותיה הלכו מאות רבות של מיליוני מאמינים בכל רחבי העולם.
   כאשר מתייחסים לישראל ניתן בקלות לומר שמרכז העולם נמצא בדיוק שם,
במפגש הגבולות שבין יבשות אירופה ,אסיה ואפריקה .זהו מיקומה של ארץ
הקודש ,הנקראת כך בשל האירועים הקשורים לדתות שהתרחשו שם ,וגם מכיוון
שהרומח נשבר תמיד בדיוק שם ,על שטח ישראל.
   לעומת זאת הסיפורים מספרים דבר אחר .ארץ הקודש קיבלה את שמה ,כי
האלוהים היה נדיב כלפיה והעניק לה פירות וירקות אשר סיפקו מזון לאוכלוסייה
המקומית .לכן ,חשבו המקומיים שאלוהים אוהב אותם מאוד ומשום כך הוא דואג
להם ומעניק להם את מזונם .לפיכך האמינו כי הם קדושים ,וכי האדמה עליה
גידלו את צמחייתם קדושה גם היא.
   על צמחים קדושים אלה נמנים בין השאר :חיטה ושעורה ,גפן ,תאנה ,רימון זית
ותמר .גידולים אלו הם עדיין חלק מישראל המודרנית של היום ,אף על פי שכיום
החקלאות היא בידי החקלאים.
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   כנסיית הקבר ,מקום קבורתו ותחייתו של ישו ,הוא המקום הקדוש ביותר
לנוצרים מכל רחבי העולם .לפיכך ,נאמר בצדק כי זהו מקום של אמונה ,תקווה
ואהבה עבור אנשים המגיעים עם האמת שלהם הציפיות ,כמו גם  התפילה,
השמחה והצער שלהם.
   על פי מסורת המקרא מן הברית החדשה ,הערים בית לחם ונצרת קשורות
ללידת ישו ולילדותו ולפיכך מעוררות עניין מיוחד .כיום נצרת היא העיר הערבית
הגדולה בישראל ,ובית לחם נמצאת תחת הרשות הפלסטינית.
   על פי הברית החדשה ,ישו נולד בעיר בית לחם שבה נמצאת כנסיית המולד,
אשר הוקמה עלפי המסורת מעל המערה בה נולד ישו .הכנסייה עברה שיפוצים
אדריכליים רבים ומתחמה הורחב פעמים רבות לאורך ההיסטוריה.
   כנסיית המולד מהווה הישג אמנותי יוצא דופן של האנושות הבא לידי ביטוי
במוטיבים תנ”כיים ,ובתכנים ומאפיינים נוצריים יחודיים .כיום בית לחם היא אתר
תיירותי המוצף במבקרים מכל רחבי העולם .קהל המבקרים מתעצם במיוחד
במהלך ימי חגיגות הולדת ישו  -חג המולד .בבית לחם נחגג חג המולד שלוש
פעמים במהלך השנה.
   נצרת אף היא מקום קדוש לנוצרים .בעיר אתרים רבים הקדושים לנצרות,
ביניהם כנסיות נוצריות רבות ,מנזרים ואתרים דתיים אחרים כמו :כנסיית
הבשורה; כנסיית גבריאל הקדוש הניצבת סמוך למעיין הבתולה הקדושה;
וכנסיית יוסף הקדוש .נצרת היא העיר בה גדל ישו.
   כנסיית הקבר היא סמל לאחדות כל המאמינים בישו בן האלוהים וגם עדות
להיפרדות הנצרות מן היהדות .חייו ,תורתו ומותו של ישו מציינים דף חדש
בהיסטוריה של האנושות.
   שעה שהעם היהודי התאבל על חורבן בית המקדש ,חסידיו של ישו הנצרתי
כבר החלו בהפצת הדוקטרינה הנוצרית החדשה .ירושלים ,עיר ייסוריו ,מותו
ותחייתו של ישו ,הייתה ונותרה המקום הקדוש ביותר לנצרות עד היום.
   ירושלים היא עיר של יופי נצחי ומקומות קדושים .לאורך ההיסטוריה ,אנשי
ירושלים ואלה שבאו לבקר בה ,היללו ושיבחו אותה כעיר הנצח ,כמרכז העולם,
כעיר בירה ,וכעיר בעלת עוצמה פוליטית אדירה.
   לפיכך ,לעיר ניתנו שמות שונים בתנ”ך ,ובספרות .הישראלים קוראים לעיר
בשמה המודרני ירושלים ,שם אשר מקורו ירושלם ומשמעותו ‘עיר השלום’.
   עם זאת ,במהלך אלפיים השנים האחרונות ,קיומה של ירושלים  -עיר יסוריו,
מותו ותחייתו של ישו  -לא מתקשר דווקא לרעיון השלום .בשום מקום קדוש אחר
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בעולם לא נשפך כל כך הרבה דם כבירושלים ואין מקום אחר בעולם בו נלחמו כל
כך הרבה קרבות נמרצים .אין מקום אחר בעולם עם שנאה כה עמוקה ומאבקים
כה עזים כמו בעיר הקדושה הזאת ,הניצבת על המצוקים הקרים והאפורים של
הרי יהודה .שלושת הדתות ,היהדות ,הנצרות והאסלם ,הפכו את העיר למרכז
של פילוג .יחד עם זאת ,אין מקום אחר בעולם שבו נערכו תפילות כה רבות כמו
בירושלים.
   ראשיתה של הנצרות במאה הראשונה לספירה ,בארץ ישראל ,שהייתה אז
תחת שלטון האימפריה הרומית .בתחילה התפשטה הנצרות בקרב היהודים,
ומאוחר יותר המשיכה התפשטותה בקרב בני העדות האחרות .השליחים
והמיסיונרים הראשונים של הנצרות היו יהודים ,ושורשיה נובעים מן התנ”ך
היהודי.
   ראוי להדגיש כי ירושלים היא המקום הקדוש לשלוש הדתות המרכזיות,
המהווה מרכז העולם ,בו ניתן למצוא אתרים בהם שרידי כנסייה שנבנתה
ונהרסה ,בית כנסת שנבנה באותו מקום ולאחר מכן נהרס ,ואף מסגד אשר נבנה
בדיוק באותו מקום .ירושלים היא מקום קדוש לנוצרים ,ליהודים ולמוסלמים .עיר
שכל אשר נבנה בה הוא קדוש ,נהרס בשלב מסוים ונבנה שוב מחדש מאוחר
יותר                      .
   ירושלים היא המקום היחידי בו שלוש הדתות מצויות כל הזמן במגע יומיומי ,אך
היא גם המקום שבו הן מפורדות יותר מכל .הדבר בא לידי ביטוי בצורת האכלוס
של העיר העתיקה של ירושלים ,המחולקת לארבעה רבעים ,נוצרי ,מוסלמי,
יהודי וארמני .הארמנים נחשבים לאומה הנוצרית הוותיקה ביותר ,משום שהיו
הראשונים אשר התנצרו.
   ירושלים קשורה במובנים רבים לישו ,לימיו האחרונים ,ולמות הקדושים שלו.
המקום המרכזי בתמונה זו הוא מסגד אל-אקצא ,המקום הקדוש למוסלמים.
   על פי המסורות ,הנוצרים מחכים להופעתו מחדש של ישו ,המוסלמים מחכים
להופעתו של גשר דק כשערה ,החוט הירוק שיחבר את מסגד אל-אקצא להר
הזיתים ,והיהודים מחכים ,למשיח ,אף כי אינם יודעים כיצד בדיוק יראה            .
   ישראל היא לא רק ארץ העבר ,היא גם הארץ של ההווה והעתיד .משימתו של
מוזיאון יד ושם הנמצא בירושלים היא להנציח ולתעד אירועים ,תוך עריכת מחקר
מעמיק של עדויות מן השואה ופרסומם .בנוסף לכך ,חלק מן המחקר המקיף
היה השלמת האיסוף והרישום המדויק של שמות הקורבנות ,ובד בבד ההמשך
של מחקר נרחב בנושא השואה ,וחינוך הדורות הבאים .מוסד רשמי זה להנצחת
השואה בישראל הוא מן  המאובזרים והמצוידים בעולם ומשמש דוגמא.
   בית התפוצות ,הוא מוזיאון העם היהודי ,הממוקם בתל-אביב .זהו מוסד
עולמי המספר את סיפורו הייחודי והמתמשך של  קיום העם היהודי .מטרתו היא
לאפשר למבקר בו להכיר את ההתפתחות ההיסטורית של העם היהודי לאורך
דורות קיומו .תצוגת הקבע של המוזיאון מתחקה אחר המורשת התרבותית,
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הלאומית ,החינוכית המשפחתית והדתית של העם היהודי ,תוך מאמצים להשיג
עתיד טוב יותר וניסיון לחזק את הזהות היהודית דרך מפגש דו-כיווני ורחב יריעה
בין הפרט לבין ההיסטוריה ארוכת השנים של העם היהודי.
   לכן ,אומרים לעתים קרובות שהביקור בארץ הקודש של ישראל הוא השראה
רוחנית אינסופית ,באר ייחודית של טוהר ותרבות ,וללא ספק מסע עלייה לרגל
בלתי נשכח .באלף השנה האחרונות ,הקיום ההיסטורי ,הרוחני והתרבותי של
העם היהודי כציוויליזציה ומולדתו הוא סיפור אדיר ,שיר עצמתי  של אמת יוצאת
דופן ,שנוצר ,נכתב והשתמר באמצעות מסמכים ,סיפורים ,מיתוסים ואגדות.
   גשרי החיבור ,שיתוף הפעולה וההערכה ההדדית בין מקדוניה לישראל יוסדו
כבר לפני זמן רב .מימי קדם ועד היום ,ישראל כמו מקדוניה היוותה מהווה כיום
ותהיה גם בעתיד ,מפגש הדרכים של אומות שונות ,תרבויות ,שפות ודתות .על
כן נאמר בצדק כי ההיסטוריה של היהודים ותולדות המקדונים קשורות קשר
הדוק .היסטוריה משותפת זו מתחילה מימי קדם של אלכסנדר מוקדון (אלכסנדר
הגדול) ,דרך התקופה הרומית ,התקופות הביזנטית והעות’מאנית ועד למלחמות
העולם שבאו אחריהן ,דרכן ניתן לראות כי לישראל ולמקדוניה גורל דומה ,אם
כי לא זהה .כלומר ,במהלך תקופה ארוכה וחשובה זו עבור מקדוניה ,רק שתי
אומות בחרו לקרוא למדינתן בשם המהווה חלק מזהותן ,המקדונים הקדמונים
והמקדונים כיום.
   המקדונים זכו לעצמאות ולזכויותיהם החברתיות ,הפוליטיות והתרבותיות
בשנת  .1944בשנת  1991הם הקימו את מדינתם העצמאית ,הריבונית
והאוטונומית ,הרפובליקה של מקדוניה ,ואילו היהודים הקימו את מולדתם
הראשונה בישראל בשנת .1948
   בין השאר מוזכר גם אלכסנדר מוקדון בתולדות ירושלים .כלומר ,ירושלים
נכבשה על ידי לוחמים רבים ,כולל אלכסנדר מוקדון .מעניין לציין כי העיר שגשגה
באופן משמעותי בתקופתו של אלכסנדר מוקדון ,אשר הגיע לשם בשנת  332לפני
הספירה ,לאחר שגירש את הפרסים .בתקופתו ,ובזמנו של יורשו תלמי (פתולמי),
התחזקה ירושלים כמרכז דתי שביטא את ההרמוניה הרוחנית של הישראלים.
   הטפת הנצרות במקדוניה החלה כבר בתקופה האפוסטולית .לאחר קבלת
הנצרות ,הפך פאולוס השליח למטיף הראשון של הרעיון המשיחי החדש
במסעותיו המיסיונריים .במהלך מסעותיו הרבים ,ופעילותו המיסיונרית הוא הטיף
גם בקרב האוכלוסייה היהודית והפגאנית ,וביקר במקדוניה ארבע פעמים.
   באותה העת ,מקדוניה כמו ישראל היו תחת שלטון האימפריה הרומית .לפיכך,
השתנו לעיתים קרובות הגבולות וההרכב האתני של מקדוניה .אחת האינדיקציות
הראשונות למסעות השליחים במקדוניה נמצאת ב”מעשי השליחים הקדושים”
שנכתב כנראה על ידי השליח לוקאס ,ואשר בו נאמר:
   “...לילה אחד התגלה לפאולוס חזון :מקדוני עמד לפניו התפלל ואמר“ ,בוא
למקדוניה  -עזור לנו!” ומשנתגלה החזון הזה ,החלטנו מיד להמשיך ולקדם את
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מימושו במקדוניה ,בהביננו כי אלוהים קרא לנו להטיף שם את הבשורה .אחר כך
הפלגנו מטרואס ונסענו ישר לסמוטראקי ,ולמחרת לנאפולי”...
   היהודים ,לעומת זאת ,עברו דרך ארוכה וקשה של קיום תחת שלטון האימפריה
הרומית ,אשר כללה את הריסת ירושלים ושריפת בית המקדש .נאסר על יהודים
לחיות במולדתם יהודה ,אשר נשדדה ונחרבה .איסור אשר הוביל להגירה גדולה
של היהודים לכל רחבי העולם .לאחר מכן הגיעו ליהודה המוסלמים ,הצלבנים
והעות’מאנים וכל אחד מהן נהג ביהודים בדרכו שלו.
   אין ספק שהמאה הקודמת היתה הטרגית ביותר ליהודים מאחר שהאריים,
בהנהגת היטלר ,רצחו  6מיליון מהם .מסיבה זו ,שואת היהודים הזאת ,שהותירה
צלקות כה עמוקות בעם היהודי ובתולדותיו ,לא ניתנת לשכחה.
   על פי המסמכים הכתובים ,היהודים הראשונים הגיעו למקדוניה בתקופת
האימפריה הרומית ,שעה שברחו מישראל בעקבות הדיכוי הרומי החזק .העדות
העתיקה ביותר לקיומם של יהודים במקדוניה היא בית הכנסת העתיק שמתוארך
למאה השלישית לפנה”ס שנמצא בעיר העתיקה של סטובי.
   ערים מקדוניות גדולות כגון סלוניקי ,סקופיה ,ביטולה ,שטיפ ואחרות משכו
אליהן יהודים רבים אשר קהילותיהם שמרו על יחסים מצויינים עם שאר
האוכלוסיה המקומית במקדוניה.
   בתיאור החלק האפל בהתפתחות ההיסטורית של יהדות מקדוניה ,עלינו לציין
גם את קיימו של מימד נוסף .יד הגורל לא פסחה על קהילת יהודי מקדוניה,
כאשר באפריל  ,1941הצבא הבולגרי אשר שיתף פעולה עם מדינות הציר ,חדר
למקדוניה וכבש חלק גדול משטחה.
   כך ,שב  4 -באוקטובר ,1941 ,הציגו הבולגרים חוק חדש אשר בין השאר אסר
על היהודים להיות מעורבים בכל דרך בחברה .מאוחר יותר ,העבירו השלטונות
הבולגרים את כל יהודי ביטולה מבתיהם והם רוכזו בשכונות עוני .זמן קצר לאחר
מכן ,החלו הבולגרים במקדוניה וצפון יוון בגירוש היהודים.
   בלילה שבין ה  10 -וה –  11במרץ 1943 ,נאסרו כל יהודי מקדוניה ,רוכזו
ונכלאו במבנה הגדול של מפעל לייצור טבק בסקופיה המכונה בניין ‘מונופול’,
אשר שימש בשעתו כמחנה ריכוז זמני .על-פי רשומות הרשות הכובשת
הבולגרית-גרמנית 7,148 ,יהודים נאסרו וגורשו לפולין הכבושה ,שם הובלו אל
מחנה ההשמדה טרבלינקה ,בו נרצחו.
   המרכז להנצחת השואה נבנה בסקופיה לזכר יהדות מקדוניה .בנוסף
למוזיאונים בירושלים ובוושינגטון הבירה ,זהו המוזיאון השלישי בעולם והראשון
באירופה המוקדש לקורבנות השואה ממקדוניה.
   בהזדמנות זו אבקש להדגיש כי כמקדונים-קנדים ,נסענו למקומות רבים ברחבי
העולם ,והתגוררנו בלא מעט מקומות  .בחנו וגילינו את ההיסטוריה ,התרבות,
העמים ,הדתות ,הפוליטיקה ואת כל היבטי החיים של מדינות רבות .במהלך
מסעות וביקורים שערכנו בכחמישים מדינות בעולם ,למדנו מכל אדם ואדם,
המדקה

30

מכל מדינה ומכל תרבות והיסטוריה ...רבים ממקומות אלה זכו להערכתינו,
חלקם הרשימו אותנו יותר ,חלקם פחות ,אך הערצתינו הגדולה לארץ ישראל על
תושביה היהודים לא משתווה בעוצמתה לאף מדינה או אומה אחרת.
   יחד עם זאת המסע ברחבי ארץ הקודש הוא מאתגר במיוחד משום שאין מסע
מסעיר יותר; אתה מטייל בתוך ארץ מקראית ,אדמת נביאים ופטריארכים ,מהלך
דרך ארץ המלכים ,ארץ השליחים ...לטייל לאורך גדות נהר הירדן ,אדמת ילדותו
של ישו ,הכנרת  וים המלח ,על פני האדמה אשר קודשה על ידי ישו המשיח,
כל אלה מהווים חוויה נדירה עבור כל נוצרי ,ועבור כל אדם אחר ללא קשר לדתו
ואמונותיו.
   ביקרנו לראשונה בישראל ב  ,-2001אך לא היתה זו הפעם האחרונה ,מאז אנו
נמשכים שוב ושוב ,פעמים רבות לחזור ולבקר בישראל .ככל שגדל מספר ביקורנו
בישראל ופגשנו ביותר ויותר יהודים מישראל ומהעולם ,גילינו ייחוד מסוים ביופיין
של שתי המדינות האלה ,מקדוניה וישראל ועמיהן  .בו בזמן מצאנו דמיון רב בין
גורלן של שתי מדינות אלו  -בעבר ,בהווה ובעתיד ,כמו גם באתגרים שאיתם
התמודדו לאורך הדורות.
   מדוע אם כך התקדמה ישראל כל כך הרבה יותר בהשוואה למקדוניה ,וזאת,
מהיבטים כה רבים של החיים  -כלכלה ,דת ,תרבות ,חקלאות ,צבא ,יחסי שכנות,
פזורה ...אלה היו השאלות אשר מצאנו מסקרנות במיוחד ואותן החלטנו להמשיך
ולחקור בספר זה .ברצוננו ללמוד ולהבין כיצד התמודדה ישראל ואף מצאה
פתרונות לבעיות אשר דומות להן עומדות כיום בפני מקדוניה .מה וכיצד ניתן
ללמוד מישראל ומן העם היהודי אשר עשוי לעזור למקדוניה ואזרחיה על מנת
לקדם ולשפר את כלכלת מדינתם ואת חייהם כמכלול.
   בנוסף להערות הלקוחות מיומני המסעות שלנו בארץ הקודש ,בהם אינספור
פיסות מידע ,מטרתנו בעבודה זו היא גם להכיר למקדונים בבית ובפזורה את
התפתחותה ההיסטורית של ישראל ,ימי ישו המשיח ,היהדות והנצרות ,ואת
האמת על ישראל ועל העם היהודי .בה בעת ,הכוונה שלנו היא להציג בפני העם
היהודי כמה מהעובדות ההיסטוריות אודות מקדוניה ואודות העם המקדוני,
מימי המלכים פיליפוס השני ואלכסנדר מוקדון ועד היום .יתר על כן ,ברצוננו
להציג את ההתפתחות ההיסטורית של הכנסייה האורתודוכסית המקדונית,
כמו כן ,של המקדונים בארצות השכנות ובתפוצות ושל יהדות מקדוניה על מנת
לאפשר לקורא לרכוש תמונה מלאה יותר בנוגע לגורל ולאמת של מקדוניה ושל
המקדונים.
המחבר
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I
In the promised
land - Israel
BIBLICAL LEGENDS
ISRAEL – LAND OF CONTRASTS
ISRAEL TODAY
JUDAISM - THE RELIGION OF THE JEWS
THE MOUNT OF OLIVES AND JERUSALEM

„Far from faith excluding questions,
Questions testify to faith That history is not random,
That the universe is not impervious to our understand,
That what happens to us is not blind chance.
We ask, not because we doubt, but because we believe“
Rabby Jonathan Sacks

Illustration of The Exodus from Egypt
Илустрација за егзодусот од Египет

The twelve tribes of Israel
Дванаесетте племиња на Израел

The Marina in Ashdod
Пристаниште во Ашход

The Sinagogue in Capernaum
Синагогата во Капернаум
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Israel National Symbol
Националниот симбол на Израел

Israel National Flag
Националното знаме на Израел

Church of Mary Magdalene
Црквата на света Марија Магдалена
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Haifa city Bahai gardens Israel
Градините Бахаи во Хаифа

Jerusalem, city of gold
Ерусалим, градот на златото

Вовед
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Тhe star of David
Ѕвездата на Давид

I
Во ветената
земÅа - Израел
БИБЛИСКИ ПРЕДАНИЈА
ИЗРАЕЛ - ЗЕМЈА НА КОНТРАСТИ
ИЗРАЕЛ ДЕНЕС
ЈУДАИЗМОТ - РЕЛИГИJATA НА ЕВРЕИТЕ
МАСЛИНОВАТА ГОРА И ЕРУСАЛИМ

„Ако сме далеку од прашањата за верата,
Тогаш прашањата сведочат за верата Оти историјата не е случајнa,
Дека универзумот не е отпорeн на нашите разбирања,
Оти она што ни се случува не е слепа случајност.
Ние тоа го сакаме, не затоа што се сомневаме, туку затоа што веруваме“
Рабин Џонатан Сакс

BIBLICAL LEGENDS

A

ccording to the international documents, the Jews are perhaps
the oldest living civilization on this planet. According to the written data, traditions, beliefs, and the Old Testament of the Bible
they are pre-parents both to the Christians (Jesus was a Jew) and
Muslims - the sons of Isaac and Abraham (Isa and Ibrahim). The major world religions were created from their body. Those are, unfortunately, the first among
the most accursed, massacred, depopulated and exterminated peoples on the
Globe.
Iran and other militant Islamists dream of wiping out the Jewish state from
the world map. Even today Jews fear and occasionally wage wars for their own
piece of land, but their identity has been never called into question. Because,
the identity is neither buried in the ground, that must be dug out, nor should be
sought in the holy books, the Torah, the Kuran, the Bible, in the hundreds of stone
tombs of the kings and nobles buried at the foot of the Mount of Olives.
At the beginning of the last century, the Jews from Jaffa, the old fortification
on the sea, due to frequent conflicts with Arabs they lived with, decided to leave
the old town and began to build Tel Aviv on the coast. Today Tel Aviv is the administrative center of Israel. All foreign embassies are located in Tel Aviv, but it is not
the capital of the holy state.
The world does not recognize Jerusalem as the capital of Israel, although the
Knesset, Israel's parliament is located there, as are the government and the most
important state ministries. The world powers consider the holy city to be disputable, because the Arabs lay claim to East Jerusalem, where they are a majority.
Nevertheless, Jews are not concerned by this attitude of the West. They are only
afraid that if they lose part of the territories populated by Palestinians, let’s say,
the West Bank which is under their occupation, the existence of their state can be
endangered. They are not afraid for their identity.
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С

поред светските документи Евреите се можеби најстарата жива
цивилизација на планетата. Според пишаните траги, преданијата, верувањата, Стариот завет на Библијата тие се прародители и
на христијаните (Исус бил Евреин) и на муслиманите - синови на
Исак и Абрахам (Иса и Ибрахим). Од нивното тело, значи, се издвоиле главните
светски религии. Тие се, за жал, први меѓу најпроколнатите, најмасакрираните,
најраселуваните и најистребуваните народи на Земјината топка.
Иран и други милитантни исламисти сонуваат да ја збришат еврејската
држава од светските мапи. За своето парче земја, значи и денес Евреите стравуваат и одвреме-навреме војуваат, па, сепак, никогаш не се доведува во прашање нивниот идентитет. Зашто, идентитетот не е ниту закопан во земјата, за
да мора да се откопува, ниту, пак, треба да се бара во светите книги, во Тората,
Куранот, Библијата, во стотиците камени гробови на царевите и благородниците погребани во подножјето на Маслиновата Гора.
На почетокот од минатиот век, Евреите од Јафа, старото утврдување на
морето, поради честите конфликти со Арапите со кои живееле, решиле да излезат од стариот град и крај брегот почнале да го градат Тел Авив. Денес Тел
Авив е административен центар на Израел. Таму се наоѓаат сите странски амбасади, но, сепак, тоа не е главниот град на светата држава.
Светот не го признава Ерусалим за престолнина на Израел, иако таму е
Кнесетот, израелскиот парламент, Владата и клучните министерства. Најмоќните земји светиот град го сметаат за спорен, зашто Арапите имаат претензии
кон Источен Ерусалим, каде што се мнозинство. Но Евреите немаат проблем
со таквиот однос на Запад. Се плашат само доколку загубат дел од териториите каде што сега се Палестинците, да речеме Западниот брег, кој е под нивна
окупација, може да им биде загрозена државата. За идентитетот не се плашат.
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Palestine - the promised land of the Israelis
To visit the Holy Land means to experience something that will remain forever
in the visitor’s memory, something never before experienced, biblically, holy, and
humanly; some-thing characteristic of Israel only, of the Jewish people and the
Arab world, and most of all, of the Christians. We confirmed this during our visit
of this - in many ways unique, and characteristic - country, where one experiences
an indescribable feeling of a strange mixture of the old and the new, of history, of
the Bible...
There one feels the spirit of history; one learns about the biblical legends and
everything related to the three human faiths: Judaism, Christianity, and Islam. It
is the land where the Jewish tribes - Israelis and Judahs - united into one kingdom
headed by the leader of the Judaists, King David.
He managed to defeat the Philistines, and to declare Jerusalem - the holy city
- capital of the state. In Jerusalem, King Solomon - son and successor to David built the famous temple devoted to the Jewish God, of which only the Wailing Wall
remains today, as symbol of the everyday encounter of the Jews from around the
world with their fate.
Jerusalem is the place from where everything began and where everything
will end on Judgment Day. To the Christians, Israel is the Holy Land and birthplace
of Jesus Christ - God’s Son, who came among the people, taught them to do good
deeds, to serve the good, and avoid evil.
Jerusalem is the place where Jesus Christ was sentenced to death by crucifixion on the cross, only to resurrect later. Also in Jerusalem we can find the Dome
on the Rock, and the Al-Aksa Mosque, whose name means “the furthest path“
since the Muslims believe that after Mecca and Medina, Jerusalem is the third
most important city to Islam.
Our visit to Israel, including most holy places, was conducted at invitation of
the Minister of the Ministry of Emigrant Absorption, Professor Lily Tamir. The
delegation of the Agency of Emigration from the Republic of Macedonia leads
by Martin Trenevski MA with his wife Vasilka Poposka-Trenevska PhD, including
the author of this and the upcoming articles Slave Katin with his wife Prof. Nada
Nikolovska-Katin, had important meetings and discussions at the ministry, with
representatives of the Agency of Emigration of Israel, “SUHNUT“, the Museum
of the Diaspora, and Museum of the Holocaust of the Jews “Yad Vashem“. At the
same time, the delegation visited numerous holy places, important cultural, historical and other monuments which leave deep impressions upon the visitor.
The wish of every visitor or believer, intended or accidental, is to visit the Holy
Land once again so that he may experience it even better, and feel everything
that history has left behind for him. And in Israel there is much to see, to learn, to
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Палестина - ветената земја за Евреите
Да се посети Светата земја значи да се доживее нешто што останува трајно во сеќавањата на посетителот, нешто недоживеано библиско, свето и човечко; нешто ново и карактеристично само за Израел, за еврејскиот народ и
за арапскиот свет, а најповеќе за христијаните. Тоа го потврдивме при нашата
посета на оваа по многу нешта единствена и карактеристична земја, каде се
доживува едно неопишано чувство на чудна мешавина на старото и на новото,
на историјата и, на Библијата...
Таму се чувствува духот на историјата; таму човек се запознава со библиските преданија, со сé она што е поврзано со трите вери на човекот: јудејската,
христијанската и муслиманската. Тоа е земјата каде се обединија еврејските
племиња - Израелците и Јудејците во едно царство на чело со водачот на Јудејците царот Давид.
Тој успеал да ги разбие Филистејците, а Ерусалим - Светиот град да го
прогласи за престолнина на државата. Во Ерусалим, царот Соломон, синот и
наследникот на Давид, го изградил прочуениот Храм посветен на еврејскиот
Бог, од кој денес е останат само Ѕидот на плачот, симболот на секојдневната
средба на Евреите од целиот свет со својата судбина.
Ерусалим е местото од каде што сé почнало и каде сé ќе заврши на Судниот
ден. Израел за христијаните е Света земја и местото каде се родил Исус Христос
- Синот божји, кој дошол меѓу луѓето, ги подучувал да се здобијат со добродетелство, да му служат на доброто, а да го избегнуваат злото.
Ерусалим е местото каде Исус Христос бил осуден на смрт со распнување
на крст, за потоа да воскресне. Таму, во Ерусалим, се наоѓа Куполата на Карпата и џамијата Ал - Акса, чие име значи „најдалечниот пат“ зашто муслиманите веруваат дека по Мека и Медина, Ерусалим е третиот град по значење
во исламот.
Посетата на Израел, а со тоа и на најголем број свети места, беше остварена на покана на министерот за иселеничка апсорпција професор Лили Тамир. Делегацијата на Агенцијата за иселеништво од Република Македонија,
предводена од м-р Мартин Треневски и неговата сопруга д-р Василка Попоска-Треневска, а во која се наоѓаше и авторот на овој и на наредните текстови,
Славе Катин со сопругата проф. Нада Николовска-Катин, оствари значајни
средби и разговори во Министерството, како и со претставници на Агенцијата
за иселеништво на Израел, „СУХНУТ“, Музејот за дијаспората и Музејот за
холокаустот на Евреите „Јад ва’Шем“. Исто така, делегацијата посети бројни
свети места, значајни културно-историски и други споменици кои оставаат
длабоки траги кај посетителот.
А, желбата на секој дојденец, верник, намерник или случајник е повторно да
ја посети Ветената земја за да се доживее и поубаво да се почувствува сé она
што го оставила историјата на човекот. А, таму во Израел, има што да се види,
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 xperience, to spread one’s horizons, knowledge, spirit, and spiritual living. There,
e
one feels more slated, and more important as a human being.
People speak different languages there: from Jewish to English, Russian and
Spanish, but their hearts and feelings are one and the same - Israeli. Every sense
is aroused there, and everyone who comes to Israel tries to see as much as possible, to learn, to feel, to remember, to experience all that has happened there for
centuries prior to and following Christianity and now on the threshold of the third
millennium, too.
According to biblical legends Israel means the man who fought. This is the
name that the angel gave Jakob at Javok, immediately before meeting his brother
Isav, at the end of the difficult night struggle with the unknown being. The twelve
Israeli tribes descended from his twelve sons, while the expression “sons of Israel“
signifies all the Jews. Saul was the first Israeli king. He was followed by the far
more powerful David, who was succeeded by his son Solomon.
Following his death, the kingdom breaks up into Judea to the south and Israel
to the north. Israel was the bigger and more powerful kingdom having ten tribes
with double the population of the Judah kingdom, and had three times more land
and agricultural soil.
The land grew rich from trade because it was the crossroads of many important trade routes. This lasted for about 200 years until the conquest of the Assyrians in 721 BC, when the tribes were dispersed throughout Syria and the Northern
Kingdom. This Israeli kingdom was not restored under the same name until 1048,
when a second country emerged - today’s Israel.
Historical development of Israel
Israel, or Medinat Israel in Jewish, is a Jewish state, the promised land of the
Jews, to which they arrived after their slavery in Egypt and long wandering in the
desert. The name of Palestine, on the other hand, Erez Israel in Jewish, which originates from the Philistines - the greatest enemies to the Jews - got its name from
the Romans. All events in the Bible actually took place in the Palestine, which has
always been regarded as the birthplace of the Jews.
The word Jews, Ivrim in Jewish, has a number of meanings. One of its meanings
is: nomads, those who came from another land, the name which other peoples use
to refer to the Israelis. Abraham called himself a Jew, while Moses was commanded
to give the Pharaoh a message from the “Jewish God“. In the Acts of the Apostles, in
the New Testa-ment, the term Jews is used to refer to the Palestine Christians, who
spoke Jewish, or Aramaic. There is no such term as “Jewish“ or “Jewish language“
referring to the ancient ton-gue of the Jews in the Old Testament. Here, the ancient
Jewish tongue is referred to as Canaan or Judaic.
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научи, да се доживее, да се прошират видиците, сознанијата, духот и духовното
живеење. Таму човек се чувствува повозвишен и позначаен како човечко битие.
Таму луѓето зборуваат различни јазици: од еврејски и англиски до руски и
шпански, но нивните срца и чувства се едни исти - израелски. Таму се отвораат сите сетила и секој кој ќе дојде во Израел, се труди што повеќе да види, да
научи, да почувствува, да запамети како сознание, да го доживее сето она што
се случувало со векови пред христијанството и по него, како и во сегашноста
на прагот на третиот милениум..
Според библиските преданија Израел значи човек кој се бори. Тоа е име
што му го дал ангелот на Јаков на потомокот Јаков, непосредно пред состанувањето со брат му Исав на крајот од тешката ноќна борба со непознатото
битие. Неговите дванаесет синови се зачетници на дванаесетте израелски
племиња; а изразот „синови изрaeлски“ ги означува сите Евреи. Првиот израелски цар бил Саул. По него дошол далеку помоќниот Давид, кого го наследил
син му Соломон.
По неговата смрт царството се распаѓа на Јужно - Јудеја и Северно Израел. Израел било поголемото и помоќното царство составено од десет
племиња со двојно поголемо население од Јудиното царство и имало три пати
повеќе земја и обработлива почва.
Земјата се збогатила преку трговија зашто низ неа минувале значајни трговски патишта. Таквата состојба траела околу 200 години, сé до освојувањето на Асирците во 721 година пред Исус Христос, кога племињата биле раселени низ Сирија и Северното царство. Ова Израелско Царство никогаш повеќе
не се обновило под истото име сé до 1948 година, кога се појавила втората,
денешната држава Израел.
Историски развој на Израел
Израел, или на еврејски Medinat Israel, е еврејска држава, во Ветената
земја на Евреите, во која дошле по ропството во Египет и долгото лутање по
пустината. Името, пак, Палестина, на еврејски Erez Israel (потекнува од Филистејците) најголемите непријатели на Евреите, го добила од Римјаните. Сите
настани во Светото Писмо (Библијата) се случувале токму во Палестина, која
секогаш е третирана како родна земја на Евреите.
Зборот Евреи, на еврејски Ivrim има неколку значења. Едно од значењата
е: номади, оние кои дошле од друга земја, име со кое другите народи ги нарекуваат Израелците. Аврам се нарекувал Евреин, а Мојсеј добил заповед на
фараонот да му предаде порака од „еврејскиот Бог“. Во Новиот завет, во Делата апостолски со името Евреи се нарекувале палестинските христијани, кои
зборувале еврејски или арамејски. Не постои „еврејски“ или „еврејски јазик“
како ознака на древниот јазик на Евреите во Стариот завет. Древниот еврејски
јазик се нарекувал канаански или јудејски јазик.
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The expression “Jewish language“ found in the New Testament refers to the
Aramaic tongue. During the last centuries before Christ, this tongue pushed out
the Jewish tongue from religious services. The other meaning of the name Jews
signifies a Semitic group of tribes which came to Arabia and settled in Canaan.
They lived as separate groups until about 1000 years before Christ, when danger
from the Philistines forced them to unite under the common king Saul. During the
reign of David and Solomon, the Jews experienced the greatest progress. However, after Solomon’s death, they separated into two independent kingdoms.
We know that the Jews are one of the oldest peoples in the world. Initially they
lived in tribes, ancient stock-raising tribes who came from Arabia to Palestine in
XII-X century BC. Due to the infertile land and the hunger that prevailed, these
tribes moved to Northern Egypt, but they found themselves under the so-called
“Egyptian slavery“. In order to free themselves, after a long while they once again
returned to Palestine.
However, gradually the Philistines came and settled very close to them and
continued attacking areas inhabited by the Jews. These clashes speeded up the
unification of the Jewish tribes of Israelis and Judeans into one kingdom headed by one of the Judaic leaders, David. This took place in approximately the year
1000 BC when David managed to disperse the Philistines and declare the city of
Jerusalem capital of the state.
Legends on the Holy temple say that during their journey across the desert,
the Jews had a portable shrine, the tent or scynia of the Testament which contained the chest of the Testament, and the cloud that signified God’s presence.
David wished to build God a temple, but did not do this because of his sins, and
so he handed the task over to Solomon. He built the temple in approximately the
year of 950 BC, but the Babylonians destroyed it in 586 BC.
The Second Temple was built in the period 52-516 BC with great effort of the
prophets Agei and Zachary. Irod the Great built the Third Temple in the year 19
BC, but the Romans destroyed it in 70 AD, of which only ruins remain today - the
so-called Wailing Wall. The temple was the only place where the Jews could offer
sacrifice. It was a religious centre to every Jew. After the destruction of the last
temple, synagogues were used as places for religious service.
Following Solomon’s death, the northern region broke away from the united
kingdom and organized itself into a separate kingdom - Israel. Israel waged frequent wars with the neighboring state of the Assyrians. The Assyrians conquered
Israel, which fell under “As-syrian slavery“ while the Judean kingdom survived as
independent for another one hundred years. However, in 586 BC the Babylonian
king Nabucodonosor conquered Judea which re-sulted in both Jewish states losing their independence.
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Изразот „еврејски јазик“ што се среќава во Новиот завет се однесува на
арамејскиот јазик. Тој јазик во последните векови пред појавата на Исус Христос, го истиснал еврејскиот во богослужењето. Другото значење за името
Евреи, ја означува семитската група племиња кои дошле во Арабија и се населиле во Канаан. Тие живееле како одвоени групи околу 1.000 години пред
Христа кога опасноста од Филистејците ги принудила да се здружат под заедничкиот цар Саул. За време на владеењето на Давид и Соломон, Евреите
доживеале најголем напредок, но по смртта на Соломон се поделиле во две
независни царства.
За Евреите се знае дека се еден од најстарите народи во светот. Тие првобитно живееле племенски, биле древни сточарски племиња кои од Арабија се
спуштиле во Палестина од XII до X век пр.н.е. Поради недоволната плодност на
земјиштето и гладот, овие племиња се преселиле во Северен Египет, но таму
тие потпаднале под таканареченото „Египетско ропство“. За да се ослободат од
ропството, по подолго време пак се вратиле во Палестина.
Меѓутоа, со текот на времето во нивната непосредна близина се населиле
Филистејците, кои ги напаѓале областите населени со Евреи. Овие борби го забрзале обединувањето на еврејските племиња - Израелци и Јудејци во едно
царство на чело со еден од водачите на Јудејците, царот Давид. Тоа се случило
околу 1.000 година пред Христа кога Давид успеал да ги разбие Филистејците,
а градот Ерусалим да го прогласи за престолнина на државата.
Преданијата за Светиот храм говорат дека за време на патувањето низ
пустината, Евреите имале подвижно светилиште, Шаторот или Скинијата на
Заветот, во кој бил Ковчегот на Заветот и облакот кој го означувал Божјото
присуство. Давид сакал да му подигне храм на Бога, но поради неговите гревови не го сторил тоа, туку му ја препуштил задачата на Соломон. Тој го изградил храмот околу 950 година пред Христа, меѓутоа Вавилонците го срушиле
во 586 година пред Христа.
Вториот храм бил изграден во периодот меѓу 520 и 516 година пред Христа
со големи напори на пророците Агеј и Захарија. Ирод Велики го подигнал третиот храм во 19-тата година пр.н.е., но Римјаните го срушиле во 70-тата година од н.е. и до денес се останати рушевините од него - „Ѕидот на плачот“. Храмот бил единственото место каде Евреите можеле да ги принесуваат жртвите.
Тој бил верски центар за сите Евреи. По разорувањето на последниот Храм,
како место за богослужење се користеле синагогите.
По смртта на Соломон, од единственото царство се отцепила северната
област која се организирала во посебно царство - Израел. Израел водел чести војни со соседната држава на Асирците. Асирците го освоиле Израел, така
што тој потпаднал под „Асирско ропство“, додека Јудејското царство опстанало уште околу стотина години како самостојно. Меѓутоа, вавилонскиот цар
Набукодоносор, во 586 година пр.н.е. ја освоил Јудеја, со што и двете еврејски
држави ја изгубиле својата независност.
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ccording to the historical data,the king’s court was destroyed, the
Temple of in Jerusalem was burnt down, and the Judeans were driven into the so-called “Babylonian slavery“ i.e. Mesopotamia. This was
the first Jewish dispersion into the world, to the so-called Diaspora.
Although the majority of the Jews returned from “Babylonian slavery“ about fifty
years later, they were still not free, and had to acknowledge foreign rule for another
period of about two hundred years.
This historical development of the Jews is presented in detail in the Bible, in which historical events are intertwined with religious legends. The Bible mentions the founder of the Jewish family, Abraham, who headed the
12 Jewish tribes from the Arabian Desert and led them to Palestine - the land of
“milk and honey“. On their return from Egypt to “their fathers’ land“ there is mention of Moses, leader of the Jews, well-known for the fact that he brought the Ten
Commandments to the warring Jewish tribes, in which the Jews’ responsibilities
towards the only God, were strictly defined.
During these turbulent times for the Jews - their falling under various slaveries, their struggle for survival, and migrations - a strong faith was born among
them in the one and only god, Jehovah, whose chosen people were precisely
they - the Jews.
We visited the Holy Land of Israel, which represents a rare experience in the
real sense of the word. For the Jews, it is the Promised Land of God for Abraham
and his followers. It is a legacy in which the children of Israel were led by Moses
after the exodus from Egypt and united in the power of the Jewish nation (Hebrews), under the leadership of King David and his son Solomon. It is the cradle of
three great monotheistic religions, Jewish, Christian and Muslim. Most of all, to
the Christian world it is the homeland of Jesus Christ and the Holy City where he
was crucified, buried and where he resurrected three days later.
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поред историските податоци Царскиот двор, бил срушен, бил
спален прекрасниот Храм во Ерусалим, додека Јудејците биле
протерани во таканареченото „Вавилонско ропство“ т.е. во Месопотамија. Тоа било првото еврејско раселување во светот, таканаречената дијаспора. Меѓутоа, поголемиот број Евреи се вратиле од „Вавилонско
ропство“ по педесетина години. Сепак, и тогаш не биле слободни, тукку во период
од околу двесте години морале да ја признаваат туѓинската власт.
Овој историски развој на Евреите детално се прикажува во Библијата, при
што историските настани се испреплетени со религиозни преданија. Поточно, во
Библијата пишува за родоначалникот на Евреите, Авраам, кој бил на чело на дванаесетте еврејски племиња и кој од Арапската Пустина ги одвел во Палестина
- земјата во која „тече мед и млеко“. На враќање од Египет во „земјата на татковците“ како водач на Евреите се споменува Мојсеј, познат и по тоа што на несложните еврејски племиња им ги предал „Десетте божји заповеди“ во кои биле точно
определени обврските на Евреите кон единствениот Бог.
Во таквите бурни, немирни времиња за Евреите - нивното паѓање под разни
ропства, борбата за опстанок, преселувањата, кај нив се родила една цврста вера
во еден бог Јехова, чиј избран народ биле токму тие - Евреите.
Jа посетивме светата земја - Израел која во вистинска смисла на зборот претставува ретко доживување. Таа за Евреите е ветената земја од Господа на Аврама и на неговите следбеници. Таа е наследство во кое децата на Израел биле
водени од Мојсие по егзодусот од Египет и соединети во моќта на еврејската нација (Хибру), под водството на царот Давид и неговиот син Соломон. Таа е лулка
на три големи монотеистички религии, еврејската, христијанската и муслиманската. Но, најважно за христијанскиот свет е тоа што таа е родната земја на Исус
Христос и Светиот град каде што тој бил распнат на крст, погребан и по три дена
воскреснал.
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According to the Biblical stories from the Old Testament, the first migrations
of Jews to the Promised Land of Canaan began around 2000 BC. They were nomadic stockbreeders from Mesopotamia, from the lower Euphrates and elsewhere, brought by the patriarch Abraham. The mass immigration of Jews to this
region, however, began when they left Egypt in 1580 BC under the leadership of
Moses, who had given them the Ten Commandments on Mount Sinai.
Economic growth
The Jewish nation has existed since the nomadic period by creating the first
unified state of the Jews from 1030 to 930 BC and through its breakup, submission of Jews and their emigration, to the creation of the Jewish state which was
realized only after the Second World War, on 14 May 1948.
Today, Israel is experiencing a kind of revolution in its development. It is especially visible in the cultivation of the desert regions, the construction of irrigation
systems, development of agriculture, machinery and other industries. Similarly,
growth in the modern transformation of urban areas represents a kind of symbiosis with the rich historical treasure and biblical traditions. The current green
revolution conquering new desert lands and turning them into endless green oases is quite remarkable.
Hence, it is rightfully said that this country is a miracle. Specific features of
life in Galilee worth mentioning are the many collective settlements in public, private and collective ownership. The most represented are the so-called kibbutzim,
which practice collective organization of labor and collective ownership.
Today, there are over 300 kibbutzim in Israel that were established before
World War I with the first migrations of many Jews, especially from Russia. They
are characterized by common ownership of the land and the means of production,
as well as joint distribution according to the needs of family members and the capacities of the kibbutz. Some of these kibbutzim were established and influenced
by different political and religious organizations.
The residents in kibbutzim are mainly engaged in cultivating grain, cotton,
oranges, lemons, avocados, bananas, dates, and other crops. In some of them, cattle-breading, milk production and milk processing are quite developed. The needs
of these kibbutzim are rounded in a complex connected like a chain to allow greater
use of all reserves and to meet as much as possible all the needs of its members,
where all goods are shared equally. According to the written data, currently around
five percent of the total Israeli population lives in kibbutzim. Recently, though,
some of these kibbutzim have been losing the collective form of living consistently
as younger generations speak out for greater independence in making their own
living.
The first kibbutz, Degania was founded near the Sea of Galilee in 1910, along
with the immigration of the Russian Jews. Ginosar, built on the shore of the Sea
of Galilee, more precisely in the area which had been an impassable swamp in the
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Според библиските преданија од Стариот завет, првите доселувања на Евреите во
ветената земја - Канаан зачнале околу 2.000 години пр.н.е. Тие биле номадски сточари
од Месопотамија, по течението на реката долен Еуфрат и од други места. Нив ги донел патријархот Аврам. Меѓутоа, масовното доселување на Евреите на овие простори
почнало со напуштањето на Египет во 1580 година пр.н.е. под водство на Мојсие, кој на
Синајскиот Рид им ги дал Десетте Божји заповеди.
Економски растеж
Еврејскиот народ постои уште од номадскиот период преку создавањето на
првата единствена држава на Евреите од 1030 до 930 година пр.н.е. па преку
нејзиното распаѓање, покорувањето на Евреите и нивната емиграција, до создавањето на еврејската држава која се формирала дури по Втората светска војна,
на 14 мај 1948 година.
Денес, Израел доживува своевидна револуција во својот развој. Таа е особено
видлива во облагородувањето на пустинските предели, изградбата на иригационите системи за наводнување, развојот на земјоделството, на машинската и на
другата индустрија. Исто така, таа има сличен подем во современата трансформација на градските урбани средини кои претставуваат своевидна симбиоза со
богатата историска ризница и библиските преданија. Особено е за одбележување
тоа што веќе е во тек зелената револуција за освојување на нови пустински предели и нивно претворање во непрегледни зелени оази.
Оттука и не случајно се вели дека оваа земја е вистинско чудо. Заслужува да се
спомене дека како посебна содржина на живеење во Галилеја се и многубројните
колективни населби со општествена, приватна и колективна сопственост. Најзастапени од нив се таканаречените кибуци, во кои се применува колективната организација на трудот и колективната сопственост.
Денес во Израел има повеќе од 300 кибуци кои почнале да се формираат пред
Првата светска војна, со првите доселувања на голем број Евреи, особено од Русија.
Тие се карактеризираат со заедничка сопственост над земјиштето и над средствата
за производство, како и со заедничката распределба според потребите на членовите
на семејството и можностите на кибуцот. Дел од нив се формирани и под влијание на
разни политички и верски организации.
Жителите во кибуците, главно, се занимаваат со производство на жито, памук,
портокали, лимони, авокадо, банани, урми и со одгледување на други култури, а во
некои од нив е доста развиено и сточарството, млекопроизводството и неговата
преработувачка. Нивните потреби се заокружени во една целина која синџиресто е
поврзана поради поголемо искористување на сите резерви и за што е можно поголемо задоволување на сите потреби на населението во кибуцот, во кој сите добиваат подеднакво. Според пишаните податоци, моментално во кибуците живеат околу
пет отсто од вкупното израелско население, меѓутоа во последно време некои од
нив постојано ја губат колективната форма на живеење, за што младите генерации
се изјаснуваат за поголема независност во креирањето на сопственото живеење.
Со доселувањето на руските Евреи, е формиран првиот кибуц - Дегонија, во
1910 година, во непосредна близина на Галилејското Езеро. Но, за еден од постарите кибуци се смета и Гинозард кој е подигнат на самиот брег на Галилејското
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previous a hundred years, is also considered to be one of the older kibbutzim. In
1986, a boat that could fit twelve people was accidentally found here when residents of the kibbutz tried to pull out a failed tractor from the soft mud by the
Galilee coast.
This boat, according to recent investigations of archaeologists and other scientists and historians, is thought to be about 2,000 years old. Some assume it to
be the boat in which Jesus Christ sailed with his disciples in the Sea of Galilee. The
Biblical stories of the New Testament show that it was there that Jesus walked on
the Sea of Galilee and then, as God's son, managed to calm the angry waves that
hit hard on the boat, and to save his disciples from drowning.
Desert life
Jews pay much attention to the environment and transfer this awareness
from the youngest to the oldest, showing much care for the country's future.
Hence, the Israelites do not build factories in the cities. They locate the industrial
processing facilities mostly in the outskirts of the coastal regions or in the areas
of the Judean and the Negev Deserts. By doing so, they invest efforts to keep
clean especially their large cities, to provide a healthy environment and to maintain the clarity of the scarce amounts of water, which is already neither enough
for water supply nor for irrigation, thus making even greater use of the desert.
Lately, the Israeli have relocated to the badlands some plantation crops
that are more resistant to drought. Hence, the sight of drip-irrigation systems
on many sand dunes where the temperature reaches over 50 degrees Celsius is
not unusual. Recently, new modern wells in the sandy soil are being dug. Rain
water is collected in them and is purified for irrigation of the newly found production areas. In fact, the Jews have been supplied with water since ancient
times due to the very low rainfalls in Israel, barely meeting 100 milliliters per
square meter with even less in the deserts. The only rainy season being from
December to February makes every drop of rain precious that must be used
rationally. In Israel water means life, so it is no coincidence that Jews say they
have a problem with two “Ws“, water and war.
Israel is also distinctive by its Bedouin settlements scattered in the shadows
of the high hilly terrain. Their life is organized under the improvised tent wings,
which are mainly just a place to spend the night. The inhabitants of these tents
spend the day literally under the open sky watching their herds of goats and
sheep. Still, they are not as poor as their settlements may appear. In fact, it has
been their way of living since the time of Abraham. They often change their place
of residence, and a part of them stay longer at one place only if they have generators for electricity, or enough water in the drilled wells. In recent times, however,
they have organized themselves and established their cities. They are mainly engaged in stockbreeding, production of wool, meat, leather, among other activities,
and they earn enough from the sale of souvenirs and organizing attractions by
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Езеро и тоа на простори кои до пред стотина години биле непроодно мочуриште.
Во Гинозард, во 1986 година, е пронајден еден чамец за дванаесет лица и тоа сосема случајно, кога жителите од кибуцот се обидувале да го извадат пропаднатиот трактор во меката кал крај галилејското крајбрежје.
Според досегашните испитувања на археолозите и на други научни работници
и историчари, чамецот е стар околу 2000 години. Некои претпоставуваат дека тоа е
чамецот со кој пловел Исус Христос заедно со своите ученици по Галилејското Езеро. Библиските преданија од Новиот завет говорат дека токму овде Исус одел по
тогашното Галилејско Езеро и како Божји син успеал да ги смири разбеснетите бранови што силно удирале по чамецот и да ги спаси своите ученици да не се удават.
Пустински живот
Евреите посветуваат големо внимание на животната средина. Таму, навистина екологијата ја негуваат и почитуваат од најмалите до најстарите и се води
голема грижа за иднината на земјата. Затоа, Израелците не градат фабрики во
градовите. Индустриските преработувачки капацитети, претежно ги лоцираат на периферијата на приморските региони или, пак, најчесто на пределите на
Јудејската Пустина и на пустината Негев. Со тоа настојуваат, нивните градови, а
особено поголемите, да останат со чиста и здрава животна околина и да се одржи
бистрината на тие мали количества вода, што не се доволни ниту за водоснабдување на населението ниту, пак, за наводнување. На тој начин уште повеќе ја
искористуваат пустината.
Во последно време во пустинските предели сé почесто се врши преселба на
плантажи со некои култури што се поотпорни на суша. Оттука и не е ништо необична глетката на протегнатите пластични црева од системот „капка по капка“ на
поголемиот дел од песочните дини, каде што температурата достигнува и до над
50° Целзиусови. Во последно време се изведуваат и нови посовремени активности со копање бунари во песочната почва. Во нив се собира водата од дождот која
потоа се прочистува до бистра капка за наводнување на новоосвоените производни површини. Всушност, Евреите така се снабдувале со вода уште од најстарите времиња, зашто во Израел врнежите се многу ретки, тие изнесуваат одвај 100
милилитри на метар квадратен, а во пустинските предели ги име уште помалку.
Единствената врнежлива сезона е од декември до февруари и затоа секоја капка
дожд е скапоцена и таа мора да се искористи најрационално. А водата за Израел
значи живот и не случајно Евреите велат дека имаат проблеми со две дупли „В“
(W), вода и војна.
Израел е карактеристичен и по бедуинските населби кои се распространети
во сенките на издигнатите ритчести предели. Нивниот живот е организиран под
импровизирани шаторски крила, но тоа е само местото за преноќување. Другиот
дел, буквално, го минуваат под ведро небо, пасејќи стада кози и овци. Но, тие не
се толку сиромашни колку што оставаат впечаток нивните населби, туку тоа е нивниот стил на живот уште од времето на Абрахам. Често го менуваат своето место
на живеење, а некои подолго време остануваат на едно место само ако имаат генератори за струја или, пак, доволно вода во ископаните бунари. Но, во последно
време и тие се организираат и подигаат нови градови. Претежно се занимаваат со
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riding camels. Lately, they have been dealing with production of olives in desert
conditions.
We learnt about the life of the Bedouins in particular on our way to Jerusalem, toward the Dead Sea. The more we went into the desert, into the driest and
warmest part of the country, the more the way descended to the point indicated
by zero. A big zero showed on our board set. The terrain descended downwards
toward the Dead Sea.
This unique phenomenon in the world was formed in the former cracks below
the surface of the Dead Sea. The former mass of water that used to stretch from
there up to the mouth of the Jordan River and the Sea of Galilee has now been
lost, or according to some stories, it has divided into two parts. One part is the
northern part that covers the present Sea of Galilee which used to contain salty
water in the past and has fresh water today. The other part is the current Dead
Sea which lies at the lower part of the tectonic valley and has the saltiest water
of all the salty seas. Therefore, it is no coincidence that today's area of the Dead
Sea is at its lowest point of minus 430,5 meters below sea level, steadily declining due to natural occurrences and the human factor, even with a tendency to
disappear. To save it, the Israeli a
 uthorities are seeking to bring salt water from
the Mediterranean Sea through underwater channels.
The blue surface of the Dead Sea, as flat as a mirror, is only stirred by the
swimmers scattered in the sea resembling, as they often say, the “salted fish
made of people.“ It is the only sea where one can neither drown nor swim. Literally, one can lie calmly on the water and read a newspaper. In the summer
months, the sea becomes so hot that one cannot stay in it for very long before
they start to feel faint. So, any newcomer is recommended not to stay in the water for more than 15 minutes during the high temperatures. At the same time,
one can see on the coast people smeared with mud from the sea, which is very
healing for psoriasis, rheumatism, bronchitis and other skin diseases.
The Dead Sea is also called Bahr Lut and Jam Ha Melen, which means “Salt
Sea“. Historically it has been known under various names such as Ancient Sea,
Dead Sea, the Sea of the Arabah, and the Sea of Sedam. Its total area is 1,050
square kilometers, its depth is approximately 400 meters, and its bottom is at
minus 798 meters. Its main tributary is the Jordan River. The Arnon River also
flows into it. Its southwest part belongs to Israel and the other part to Jordan.
The salt concentration of the sea water is 30 percent. It is very rich in minerals,
which makes it unique in the whole world for its health benefits. There is no life
in the water, and according to the experts it is due to the high concentration of
salt and various minerals, probably the reason why it was named the Dead Sea.
Over 2 million tourists visit Israel annually. The tourist season is not tied to
any particular time and lasts almost throughout the year. In the year 2000, about
3 million tourists and visitors were recorded, including many Russian pilgrims.
Unfortunately, as a result of the political situation, the profit from tourism in Israel has been lost today.
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сточарство, со производство на волна, на месо, на кожа итн., а доволно заработуваат и од продажбата на сувенири и од организирањето на своевидни атракции
со јавањето на камили. Во последно време се занимаваат и со производство на
маслинки во пустински услови.
Со животот на Бедуините особено се запознавме на патот од Ерусалим до Мртвото Море. Така, колку повеќе се навлегува во пустината, во најсушниот и најтоплиот
дел од државата, толку повеќе патот се спушта до местото каде е означено со нултата
точка. На поставената табла овде е запишана голема нула. Надолу теренот се спушта
кон просторот каде се наоѓа Мртвото Море.
Овој единствен феномен во светот се формирал во некогашните пукнатини под
површината на Мртвото Море. Така, некогашната водена површина што се протегала одовде па сè до устието на реката Јордан и до Галилејското Езеро се загубила,
или, пак, како што постојат тврдења се поделила на два дела. Северниот дел го опфаќа денешното Галилејско Езеро кое порано имало солена, а денес слатка вода и
сегашното Мртво Море кое лежи во долниот дел на тектонската долина и кое има
најсолена вода од сите солени мориња. Оттука и не случајно денешната површина на
Мртвото Море се наоѓа на најниската точка, дури на минус 430,5 метри под морската
површина, која, поради природните (не)погоди и човечкиот фактор има постојано
опаѓање, со тенденција на исчезнување. Затоа, израелските власти се заинтересирани преку подводни канали да донесат солена вода од Средоземното Море.
Сината површина на Мртвото Море која е рамна како огледало, единствено
ја разбрануваат капачите, кои, исто така, испружени на морската површина личат,
како што често велат овде, на „солени риби од луѓе“. Тоа е единственото море каде
што човек не може да се удави иако не знае да плива. Буквално, може мирно да
се лежи на морската површина и дури да се чита весник. Но, во летните месеци не
може многу да се остане во водата, зашто таа е многу топла и човек може лесно
да добие несвестица. Затоа, на секој дојденец му се препорачува дека не смее
да остане повеќе од 15 минути во периодот на високите температури. На брегот,
пак, се измачканите луѓе со кал од морето, која е доста лековита за псоријаза, за
реума, за бронхитис и за други кожни болести.
Мртвото Море уште се нарекува и Бахр Лут и Јам Ха Мелен, што значи „солено
езеро“. Историски е познато под различни имиња, Античко Море, Мртво Море, Морето на Араба, Морето на Седам итн. Вкупната негова површина изнесува 1.050 километри квадратни, длабочината е од околу 400 метри, а неговото дно се наоѓа на
минус 798 метри. Главна притока е реката Јордан, а во него се влева и реката Арнон.
Југозападниот дел му припаѓа на Израел, а другиот на Јордан. Во морето, концентрацијата на сол изнесува 30 проценти. Тоа е многу богато со минерали, чие присуство го прави единствено во светот по својата лековитост. Во пространите водни
површини нема живот, а според стручњаците тоа е поради големата концентрација
на сол и на разни минерали, со што најверојатно го добива и денешното име.
Годишно Израел го посетуваат повеќе од 2 милиона туристи, а за туристичката сезона нема одредени периоди, таа трае, речиси, преку целата година. Дури во
2000 година биле регистрирани околу 3 милиони туристи и посетители, вклучувајќи и голем број руски аџии. Денес, за жал, поради политичките состојби изостанува профитот од туризмот во Израел.
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I

srael is a sovereign state in Western Asia. The country is situated in the
Middle East at the southeastern shore of the Mediterranean Sea and the
northern shore of the Gulf of Aqaba in the Red Sea. It shares land borders
with Lebanon to the north, Syria in the northeast, Jordan on the east, the
Palestinian territories (which are claimed by the State of Palestine and are partially controlled by Israel), and Egypt to the southwest. It has geographically diverse features within its relatively small area. Israel's financial and technology
center is Tel Aviv, while Jerusalem is its self-proclaimed capital which is unrecognized by the United Nations, and the most populated city which is the seat of the
state government.
On 29 November 1947, the United Nations General Assembly recommended
the adoption and implementation of the Partition Plan for Palestine. This UN plan
specified borders for the new Arab and Jewish states and also specified the area
of Jerusalem and its environs which was to be administered by the UN under an
international regime. The end of the British Mandate for Palestine was set for
midnight on 14 May 1948. That day, David Ben-Gurion, the Executive Head of the
Zionist Organization and president of the Jewish Agency for Palestine, declared
the establishment of the State of Israel.
The population of Israel, as defined by the Israel Central Bureau of Statistics, was estimated in 2014 to be 8,146,300 people. It is the world's only
Jewish-majority state, with 6,212,000 citizens, or 74.9% of Israelis, being
designated as Jewish. The country's second largest group of citizens are denoted as Arabs, numbering 1,718,400 people and the rest are Christians and
other peoples.
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ИЗРАЕЛ ДЕНЕС

И

зраел е суверена држава во Западна Азија. Земјата е сместена на
Блискиот Исток на југоисточниот брег на Средоземното Море и на
северниот брег на заливот Акаба во Црвеното Море. Таа граничи
со Либан на север, со Сирија во североисточниот дел, со Јордан
на исток, со палестинските територии (за кои се тврди од страна на државата
Палестина дека се делумно под контрола на Израел) и Египет на југозапад. Израел има географски различни карактеристики во рамките на релативно малиот простор. Финансиски и технолошки центар на Израел е градот Тел Авив,
додека Ерусалим е самоназначен главен град, кој не е признат од Обединетите
нации, но е најнаселен град и е под владината администрација на земјата.
Во текот на нашиот престој од пишаните документи бевме информирани
дека на 29 ноември 1947 година, Генералното собрание на Обединетите нации
препорача усвојување и имплементација на Планот за поделба за Палестина.
Овој план на ОН ги утврди границите за новите арапски и еврејски држави, а
е одредена и површината на Ерусалим и неговата околина која требаше да
биде спроведена од страна на ОН под меѓународна контрола. Британскиот
мандат за Палестина заврши на полноќ на 14 мај 1948 година. Тој ден, Давид
Бен-Гурион, извршниот шеф на Ционистичката организација и претседател на
Еврејската агенција за Палестина, прогласи формирање на државата Израел.
Според Државниот завод за статистика на Израел, на пописот во 2014 година, бројот на населението во Израел изнесувал 8.146.300 жители. Со 6.212.000
граѓани или 74,9 % таа е држава со најбројно еврејско мнозинство во светот кое
се регистрирало како Евреи. Втората поголема група граѓани која ја сочинуваат
Арапите, брои 1.718.400 жители, а другиот дел се христијани и други народи.
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Jewish Democratic State
In its Basic Laws, Israel defines itself as a Jewish and Democratic State. Israel
is a representative democracy with a parliamentary system, proportional representation and universal suffrage. The Prime Minister serves as head of government and the Knesset serves as the legislative body. Israel is a developed country
and an OECD member, with the 37th largest economy in the world by nominal
gross domestic product as of 2014. Israel is a state with highly skilled workforce
and is among the most educated countries in the world with one of the highest
percentages of its citizens holding a tertiary education degree. The country has
the highest standard of living in the Middle East and the fourth highest in Asia,
and has one of the highest life expectancies in the world.
Israel is a developed industrial-agrarian country with natural resources dominated by phosphates, salt, magnesium, iron and bromine, with small reserves of
oil and natural gas. The main industries are metallurgy, machine building, automobiles, aircrafts, ships and weapons, then chemical, pharmaceutical, electronic,
food industry and consumer goods. There are about 750 facilities for processing
diamonds (over 50 % of the world production). Agriculture provides about 75% of
the food needs of the population. Large nets of water reservoirs, reservoirs and
canals are built and being built, including the desert areas where the cultivation
of subtropical crops is possible. All types of traffic connections are at a high level
of development. Its currency is the new Israeli shekel.
The first literary manifestations in Israel in 1948 were the determination and
creativity of the writers coming from Europe, who wrote mainly in Yiddish and
Ladino, and later in revived Hebrew. It makes sense that the themes and atmosphere in European countries was conveyed in the writings of Jewish / Israeli writers. Even at the end of XX century, Israeli literature significantly turns to the 'own'
contemporary themes by authors already born in Israel. In parallel, musical works,
as well as any other artistic creation, has passed a similar way, influenced by European art trends. However, in most of creativity was also always present the connection to the roots sprouted millennia back, treated in a modern way in a specific
synthesis of the work of Israeli artists. The first universities were established in
Haifa (1912) and Jerusalem (1918). The official languages are Hebrew and Arabic,
while the English, and lately the Russian language are broadly used.
Jerusalem is the holiest city in Judaism, the third holiest city in Islam and the
holy city of Christianity. It was founded in the 4th century BC, thus, it is one of the
oldest cities in the world and, according to the beliefs, the place where the Earth is
heading towards the sky. In the past, it was approached by the Golden Gate; more
precisely through the gate Jesus first entered the city. However, in 1541, Sultan
Suleiman the Magnificent sealed Gate and it is closed even today.
The Via Dolorosa path is also in Jerusalem. It is known to Christians as the
Way of Grief where Jesus walked from the place he was sentenced to the place
where he was crucified. Believers who walk down this path symbolically feature

58

In the promised land - Israel

Славе Катин • ИЗРАЕЛ И МАКЕДОНИЈА

Еврејска демократска држава
Според основните закони, Израел се дефинира како еврејска и демократска држава. Израел е претставник на демократијата со парламентарен систем и
пропорционална застапеност на универзалното право на глас. Премиерот е шеф
на Владата и Кнесетот како законодавно тело. Израел е развиена земја и членка
на ОЕЦД. Таа беше на 37. место во светската економија по номинален бруто-домашен производ во 2014 година. Израел е земја со висококвалификувана работна сила и е меѓу првите земји во светот по образование со највисок процент на
граѓани кои имаат дипломи за високо образование. Таа има највисок стандард
на живеење на Блискиот Исток и четврт највисок во Азија, а луѓето имаат најдолг
век на живеење во светот.
Израел е развиена индустриско-аграрна земја со природни богатства во
кои доминираат фосфати, сол, магнезиум, железо и бром, со мали резерви на
нафта и природен гас. Главни индустриски гранки се металургијата, производството на машини, автомобили, авиони, бродови и оружје, потоа хемиската,
фармацевтската, електронската, прехранбената индустрија и индустријата за
широка потрошувачка. Во земјата постојат околу 750 објекти за обработка на
дијаманти (над 50 % од светското производство). Земјоделството обезбедува
околу 75 % од прехранбените потреби на населението. Изградени се и се градат цели мрежи на водни акумулации, каптажи и канали, вклучувајќи ги и пустинските области каде што е овозможено одгледување на суптропски култури.
Сите видови сообраќајни врски се на висок степен на развиеност. Парична единица во Израел е нов израелски шекел.
Првите литературни пројави во Израел од 1948 година беа определбите и
творештвото на писателите дојдени од Европа, кои пишуваа, главно, на јазиците јидиш и ладино, а подоцна и на обновениот хебрејски јазик. Логично е дека
и темите и атмосферата во европските земји беше пренесена во делата на еврејските/израелските творци. Дури при крајот на XX век, израелската литература позначајно се свртува кон „сопствените“ современи теми од авторите веќе
родени во Израел. Паралелно, музичкото творештво, како и секое друго уметничко создавање, помина сличен пат, под влијание на европските уметнички
текови. Сепак, во повеќето творечки изрази секогаш беше присутна и врската
со корените никнати милениуми наназад, третирани на современ начин во една
синтеза специфична за творештвото на израелските уметници. Првите универзитети се отворени во Хаифа (1912) и во Ерусалим (1918). Притоа, службени јазици се хебрејскиот и арапскиот, нашироко се користи англискиот, а во последно време и рускиот јазик.
Ерусалим е најсветиот град на јудаизмот, третиот најсвет град во исламот и свет град за христијанството. Тој е основан во IV век пр.н.е., затоа е еден
од најстарите градови во светот и, според верувањата, тоа е местото каде од
Земјата се оди кон небото. Во него во минатото се влегувало низ Златната порта и, токму низ оваа порта Исус за првпат влегол во градот. Меѓутоа, во 1541
година, султанот Сулејман Величенствениот ја запечатил Златната порта и таа
и денес е затворена.
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the suffering of Jesus Christ. Jerusalem is the cradle of spirituality and the place
where the Holy Sepulcher Church is supposedly located, built on the site where
Jesus was believed to have been crucified. The Mount of Olives, a holy place for
Christians and Muslims, is also near Jerusalem. Other localities there include:
the grave of the mother of God the Holy Virgin; the Mary Magdalene Church; the
Garden of Gethsemane, where Jesus prayed often and where he spent his last
hours; and the Church of All Nations, which is believed to be the place where Jesus
prayed before being arrested by the Romans.
Mount Zion is another holy site in the numerous shrines in Jerusalem. It is
believed that this was the place of the Last Supper, where believers also visit the
tomb of David. Jerusalem is the place where the Wailing Wall is located, a sacred
place for Jews who come there to pray and to leave written prayers and wishes
in the cracks (holes) on the wall, believing that the prayer in front of the Wailing
Wall will go directly to God. For Jews, the Wailing Wall is part of a former temple of
King Solomon, and for Muslims it is a holy place since the place where the Muslim
prophet Muhammad had resurrected, the Al-Aqsa mosque, stands on one side of
the wall.
Thus one can say that Jerusalem is the gateway or porch where heaven and
God can be felt. The place where the Transfiguration of the Lord, the tomb of
the resurrected Lazarus, the room where the Holy Communion, that is, where the
Last Supper has taken place. Christians believe that this is where God gives the
way and tells them how they should be saved as Christians.
Therefore, Jerusalem is considered to be a home of three religions. It is undoubtedly very close to heaven, because that is the place where one can witness
one’s own spiritual elevation, to find peace and to get closer to God, and to be
encouraged to respect other religions as well, as belief in God is the same for Jews,
Christians and Muslims.
Pilgrimage to the Holy Land of Israel consists of worship before the empty
tomb of the Lord Jesus Christ and a visit to all the places where Jesus Christ has
walked and done the miracles described in the Bible. Pilgrimage is an incentive to
determine the Biblical truths and to honest faith in the Lord Jesus Christ.
To follow the footsteps of the Lord Jesus Christ and to feel all the places
where he carried the Word is an indescribable experience which should be completely experienced. We became pilgrims, too, after we visited all the holy places
from the place of birth of the Lord Jesus Christ in Bethlehem, to the cities where
he preached, where he performed many miracles, the Jordan River where he was
baptized, the desert where he was tempted by Satan, the Olive Garden where he
often went with his disciples, the garden where he prayed, to Golgotha and the
place of the empty tomb of our Lord from where he resurrected, and the place of
his Ascension. Therefore, the visit to Israel enriched us spiritually and the memories left a strong and everlasting impression on us.
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Во Ерусалим се наоѓа улицата „Виа Долороса“, која кај христијаните е позната како Пат на страдањето по кој чекорел Исус од местото каде бил осуден до
местото каде бил распнат на крстот; а верниците кои го поминуваат овој пат симболично го претставуваат страдањето на Исус Христос. Ерусалим е лулката на
духовништвото и место каде се наоѓа црквата на „Светиот гроб“, изградена на местото каде се верува дека Исус бил распнат; над Ерусалим се наоѓа Маслиновата
Гора, свето место за христијаните и муслиманите; токму таму се наоѓаат гробот на
мајката Божја, света Богородица, црквата на Марија Магдалена и Гетсиманската
градина, местото каде Исус честопати се молел и каде ги поминал последните
часови од животот; таму се наоѓа „Црквата на сите нации“, за која се верува дека
на тоа место Исус се молел пред да биде спроведен од Римјаните.
Планината Сион е уште едно од светите места во бројните светилишта во
Ерусалим. Се верува дека таму било местото на тајната вечера, каде верниците
ја посетуваа и гробницата на Давид. Ерусалим е местото каде се наоѓа Ѕидот
на плачот, свето место за Евреите кои таму доаѓаат да се молат и каде во пукнатините (дупките) на ѕидот ги оставаат напишаните молитви и желби, со верување дека молитвите пред Ѕидот на плачот одат директно до Бога. Ѕидот на
плачот за Евреите е дел од некогашниот храм на кралот Соломон, а за муслиманите тој е свето место, бидејќи од едната страна на ѕидот се издига џамијата
Ал - Акса, место на кое воскреснал пророкот на муслиманите, Мухамед.
Со тоа може да се каже дека Ерусалим е портата или предворјето каде
се чувствува рајот и Бог. Местото каде се случило Господовото преображение, гробот на воскреснатиот Лазар, просторијата каде се одржала Светата
евхаристија, односно местото каде се одвивала тајната вечера. Христијаните
сметаат дека тоа е местото каде Бог им кажува како тие треба да се спасуваат
како христијани.
Затоа се смета дека Ерусалим како дом на три религии, несомнено е многу
блиску до небото, бидејќи токму таму човек може да биде сведок на сопственото духовно издигнување, да најде мир и да се доближи до Бога да биде поттикнат да ги почитува и туѓите религии, зошто верувањето во Бога е исто и за
Евреите, и за христијаните и за муслиманите.
Аџилакот во Светата земја Израел, пак, е во поклонение на празниот гроб
на Господ Исус Христос и посета на сите места каде чекорел и ги правел чудата
опишани во Библијата. Аџилакот претставува поттик кон утврдување на библиските вистини и кон искрена вера во Господ Исус Христос.
Да се чекори по стапките на Господ Исус Христос и да се почувствуваат сите
места по кои тој одел и го пренесувал словото е неопишано искуство и треба
целосно да се доживее. И ние станавме аџии откако ги посетивме сите свети
места од самото раѓање на Господ Исус Христос во Витлеем, до градовите во
кои проповедал, местата каде ги направил многуте чуда, реката Јордан каде
бил крстен, пустината каде бил искушуван од сатаната, Маслиновата Гора каде
често бил со неговите ученици, градината каде се молел, до Голгота и местото
каде е празниот гроб на нашиот Господ од каде воскреснал, како и местото на
Христовото Вознесение. Затоа, со посетата на Израел се збогативме духовно, и
понесовме спомени кои ни оставија силни и вечни впечатоци.
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A

ccording to written documents, religion is a controversial term
that is sometimes used as a synonym for faith; it is defined as
belief in something supernatural, sacred or divine, while there are
moral codes, customs and institutions associated with that faith.
In the broadest sense, some define the term as a set of answers given as an explanation for the relationship of humanity with the universe. It can also defined as a
social phenomenon that is subject to certain laws, and it can be seen as a spiritual
connection of one group of people with a higher, sacred being or God / Divine.
Over the centuries the people have created a lot of religious forms but today, the
world is dominated by a few major world religions.
One of the great world religions is certainly Judaism. It is a religion of Jews
around the world with about 14 million believers. Judaism is one of the first recorded monotheistic faiths and one of the oldest religious traditions that are
practiced today. The values and the history of the Jews strongly influenced later
Abrahamic religions such as Samaritanism, Islam and Christianity. Judaism is the
first monotheistic religion in history and its followers believe in one God - Yahweh
(God Yahweh, the god of the Jews actually has no name because Yahweh literally
means "I am who I am").
The beginning of Judaism
Judaism as a religion originated in the 2nd millennium BC. It is the foundation
from which Christianity and Islam developed. Judaism is in essence a religion of
the Jewish people and it is present in all continents and is a multinational religion.
This religion preaches belief in one God who is called God, but in the Old Testament
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JУДАИЗМОТ РЕЛИГИJATA НА ЕВРЕИТЕ

С

поред пишаните документи, религија е контроверзен поим
што некогаш се користи како синоним за вера, се дефинира
како верба во нешто натприродно, свето или божествено, притоа има и морални кодови, обичаи и институции поврзани со таа
верба. Во најширока смисла, некои го дефинираат поимот како збир на одговори дадени како објаснување за врската на човештвото со вселената. Може
да се дефинира и као општествена појава која подлежи на некои одредени
закони, и може да се согледа како духовна поврзаност на една група на луѓе
со некое вишо, свето битие односно со Бог/ Божество. Низ вековите се имаат
создадено голем број на религиозни форми, но денес, низ светот доминираат
само неколку големи светски религии.
Една од големите светски религии е, секако, јудаизмот. Тоа е религија на Евреите ширум светот со околу 14 милиони следбеници. Јудаизмот е една од првите запишани монотеистички вери и една од најстарите религиозни традиции кои
се применуваат денес. Вредностите и историјата на Евреите се голем дел од
основата на другите Авраамски религии како самартијанизмот, исламот и христијанството. Јудаизмот е прва монотеистичка религија во историјата и се верува
во еден бог - Јахве (Богот Јахве, Богот на Евреите, всушност, нема име затоа што
Јахве буквално значи - „јас сум тоа што сум“.)
Почетокот на јудаизмот
Јудаизмот како религија настанал во вториот милениум пр.н.е. Тој претставува основа од којашто се развиле христијанството и исламот. Јудаизмот
е, главно, религија на еврејскиот народ, а е присутна во сите континенти и е
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is also called Yahweh, Elohim, Adonai, etc. It is assumed that the different names
are due to the long suffering of Jews abroad, that is, in Babylon and Egypt, but
also that it is about different Canaan gods whose names were attached to the
Jewish God. God represents a moral perfection and requires love and justice from
people.
Judaism originated in the part of the world where many spiritual movements
occurred which would lead the people to salvation in order to reach eternal life.
Judaism has set the religion at the highest level; it replaced the traditional polytheism with a faith in one God, the God of justice, whose demands for human
perfection quickly found a fertile soil where the followers have very rich spiritual
feelings for the man which could lead the mankind toward progress.
In the historical meaning of the word Judaism is a religion confessed by Jewish
people, i.e. those who by their historical tradition are considered descendants of
the ancient Hebrews, and more precisely, the descendants of the Israelites settled in the 2nd millennium BC in the country of Canaan on the banks of the Jordan
River and in the western regions of the Dead Sea. The main source of Judaism is a
canonized collection of twenty-four books of the Hebrew Bible (which Christians
call the Old Testament), and especially the first five books of the Bible, containing
the Pentateuch or as Jews call it Torah which means "teaching". These five books
contain the Ten Commandments that God gave to Moses. Judaism as a religion
has no dogma. Monotheistic faith and love of God dates back to the time of Torah, which in essence was Moses’ faith. Judaism, by its nature is a normative and
practical religion, which according to the Talmud (learning material) requires its
believer to practice 613 commandments out of which 248 (do’s) are positive and
365 (do not’s) are negative.
Talmud considers man to be the greatest religious value. If a man is in a hazard, then it is allowed to break a particular law, except the three commandments
of Moses: prohibition against murder, prohibition against adultery (incest) and
prohibition against idolatry. It follows that in the Talmudic knowledge, important
principles of faith are respect for life, human personality and faith in one God.
Central figures in Judaism are Adam, Eve, Seth, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph,
and later, Moses. Moses saved the Jewish people from slavery under the Egyptians, received God's laws and is traditionally considered the author of the first
five books of the Bible. The Holy Book of Judaism is the Bible, that is, the Old
Testament. Moses’ five books contain the history of the Jews from their genesis
to the re-settlement to the Promised Land. But it also presents a collection of
religious and legal regulations. The Talmud is a book that contains rabbinical interpretations of Jewish or divine laws.
The center of Judaism is Jerusalem and the holiest site in Jerusalem is the
temple. Today there are only ruins of that temple known as “the Wailing Wall."
There, Jews gather for prayer, and the place in which they perform religious
rites is called the synagogue. Synagogues are always turned towards Jerusalem.
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 ултинационална вероисповед. Оваа религија проповеда верување во еден
м
бог кој се вика Бог, но во Стариот завет е истовремено наречен Јахве, Елохим,
Адонај и редица други имиња. Се претпоставува дека различните имиња се
последица на долгите страдања на Евреите во туѓина, односно во Вавилон
и во Египет, но и дека се работи за различни канаански богови чии имиња се
врзувале со еврејскиот Бог. Бог претставува морално совршенство и од луѓето бара љубов и праведност.
Јудаизмот настанал во оној дел на светот каде се јавиле низа духовни
движења со кои се сакало луѓето да се спасат за вечен живот. Јудејството ја
поставило религијата на највисоко ниво; таа го заменила традиционалниот
политеизам во вера во еден Бог, Бог на правдата, чии барања за човекова
совршеност брзо откриле дека во нив има многу богати духовни чувства за
човекот и со тие барања човештвото е упатено кон прогрес.
Јудаизмот во историското значење на зборот е религија која ја исповеда
еврејскиот народ, поточно оние кои по историско предание се сметаат за потомци на старите Хебреи а поодредено, потомци на Израелитите населени во
2 милениум пр.н.е. во земјата Канан на брегот на реката Јордан и во западните предели на Мртвото Море. Основен извор на јудаизмот е канонизираната
збирка од дваесет и четири книги на Хебрејската библија (која христијаните
ја нарекуваат Стар завет), а посебно првите пет книги на Библијата, кои го содржат петокнижието Пентатеух (Pentateuh) или како го викаат Евреите Тора,
што значи „учење“. Тие пет книги ги содржат десетте заповеди што Бог ги дал
на Мојсие. Јудејството како религија нема догми. Монотеистичката вера и
љубов спрема Бог е уште од времето на Тора чија суштина е Мојсиевската
вера. Јудејството по својот карактер е нормативна и практична религија, која
по процена на Талмудот (материјал за изучување) на својот верник му препишува 613 постапки и забрани, од кои позитивни се 248 (оние кои се вршат во
разни животни ситуации) и негативни забрани 365 (тоа се забрани и прописи
во воздржување на некои постапки).
Талмудот човекот го смета за најголема религиозна вредност. Ако човекот
се најде во некоја опасност, тогаш дозволено е да се прекрши некој закон, освен три Мојсиеви прописи: забрана за убиство, забрана за прељуба (инцест)
и забрана за повреда на идолите. Од ова следи дека по талмудското знаење,
битни начела на верата се: почитување на животот, личноста на човекот и
вера во еден Бог.
Централни личности во јудаизмот се Адам, Ева, Сет, Аврам, Исак, Јаков, Јосиф,
и подоцна Мојсеј. Мојсеј го избавил еврејскиот народ од ропството на Египќаните, ги примил Божјите закони и традиционално се смета за писател на првите
пет книги од Библијата. Света книга за јудаизмот е Библијата, односно Стариот завет. Мојсиевото петтокнижие ја содржи историјата на Евреите од Битие до
повторното доселување во ветената земја. Но таа, истовремено, претставува и
збирка од верски и правни прописи. Талмудот е книга што содржи рабински толкувања на еврејските, односно Божјите закони.
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The Rabbi is the religious teacher and leader in Judaism. Saturday is the Jewish
day of rest and prayer.
Symbols of Judaism are: Star of David which is a religious and national symbol to the Jews. The seven-branch menorah is a candlestick that is made of gold
and weighs about 30 kg. Judaism is the oldest monotheistic religion. The religion
emphasizes the practice of religion rather than mere belief and according to the
interpretations of Judaism what defines human religiosity is the believer’s way
of life. Regarding the prevalence of Judaism we need mention the fact that there
are 14 million members of Judaism, of which 6 million are in America, 4 million in
Israel, and 4 million in other parts of the world such as Eastern Europe, Russia and
other countries.
When we speak about Judaism we need mention that Judaism is divided as follows:
ӵ Orthodox Judaism, which is strictly traditional Judaism and accepts the
law and authority of the rabbi;
ӵ Progressive Judaism, which is represented by movements, namely: Liberal
Judaism, which originated in Europe during the Enlightenment in the 18th
century and which emphasizes the critical view of the Bible, referring to
ethical elements;
ӵ Reformed Judaism, which embraces the methods of historical-critical research and reduces the number of religious rites;
ӵ Conservative Judaism, which originated in the 19th century, especially in
America, and is somewhere between orthodox and progressive, which
tends towards different rites but accepts rabbinic tradition;
ӵ Zionism, which is nationalistic, with spiritual connotations.
Moses - the founder of Judaism
Moses is considered the founder of Judaism, who according to tradition, will
receive a message from God, and who is in fact the only surviving male child during the reign of the Egyptian pharaoh. Moses was a Jewish leader and lawmaker who released the Jews from Egyptian slavery and on the Mount of Sinai gave
them two tables – laws which will become the foundation of the Jewish religion. In
fact, on the Mount of Sinai, the Lord - God carved in stone the 10 commandments
which are even today considered top moral principles. On the Mount of Sinai God
actually makes a contract with the Jews and that advice is contained in the 10
Commandments, engraved on a stone tablet that Moses brought from the top of
the mountain.
The task of the Jews was to demonstrate their allegiance to God and to build
a decent society according to the laws and justice God gave them; and God will in
turn donate them their homeland and be their protector. What should be especially
mentioned is that the Jewish people were exiled, but, still we need emphasize their
belief that they are people chosen by God, and that they succeeded in keeping their
national, cultural and religious identity, regardless of where they live.
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Центарот на јудаизмот е Ерусалим, а најсвето место во Ерусалим е храмот. Од
него денес се останати само урнатини кои се познати како „Ѕидот на плачот“. Таму
Евреите се собираат на молитва, а местото во кое тие ги извршуваат верските
обреди се вика синагога. Синагогите секогаш се свртени кон Ерусалим. Рабин е
верски учител и водач во јудаизмот. Саботата за Евреите е ден за одмор и молитва.
Симболи на јудаизмот се: Давидовата ѕвезда, која за Евреите е верски, но
и национален симбол. Менората е седмокрак свеќник кој е направен од злато
и тежи околу 30 килограми. Јудаизмот е најстара монотеистичка религија која
го нагласува практикувањето на религијата повеќе отколку самото верување и
според толкувањата на јудаизмот она што ја дефинира човековата религиозност е неговиот начин на живот. За распространетоста на јудаизмот се споменува податокот дека во светот има 14 милиони припадници на јудаизмот, од кои
6 милиони се во Америка, 4 милиони во Израел, а 4 милиони во другите делови
на светот како што се: Источна Европа, Русија и други земји.
Кога се зборува за јудаизмот треба да се спомене дека постои и поделба на:
ӵ ортодоксен јудаизам, кој претставува строго традиционален јудаизам
што го прифаќа законот и авторитетот на рабинот,
ӵ прогресивен јудаизам, кој е претставен преку две движења, и тоа: либерален јудаизам, кој настанал во Европа за време на просветителството
во XVIII век и кој го нагласува критичкиот поглед на Библијата, алудирајќи на етичките елементи,
ӵ реформиран јудаизам, кој ги прифаќа методите на историско-критичкото истражување и го намалува одржувањето на обредите,
ӵ конзервативен јудаизам, кој настанал во XIX век, посебно во Америка, и
е некаде меѓу ортодоксниот и прогресивниот, кој тежнее кон поинакви
обреди, но ги прифаќа рабинските преданија,
ӵ ционизам, кој е националистички, со духовни примеси.
Мојсие - основачот на јудаизмот
За основач на јудаизмот се смета Мојсие, кој според преданијата, ќе добие
порака од Бога и кој, всушност, е единственото преживеано машко дете во времето на владеењето на египетскиот фараон. Мојсие бил еврејски водач и законодавец кој Евреите ги ослободил од египетско ропство и на Синајската Гора
им дал две таблици - закони, кои станале основа на еврејската религија. Всушност, на планината Синај Господ-Бог ги врежал во камен 10. Божји заповеди,
кои и денес се сметаат за врвни морални начела. Бог, всушност, на Синајската
Гора склучил договор со Евреите и тој совет е содржан во 10. Божји заповеди,
врежани на камената плоча која Мојсеј ја донел од врвот на гората.
Задачата на Евреите била да ја покажат единствената верност на Бога и да изградат примерно општество според законите и правдата што тој им ја подарил, а Бог за
возврат ќе им ја дарува нивната сопствена земја и ќе биде нивни заштитник. Она што
посебно треба да се спомене е дека еврејскиот народ бил протеруван, сепак, треба
да се потенцира нивната верба дека се божји избран народ, успеале да го одржат
својот национален, културен и религиозен идентитет, без разлика каде живеат.
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The settlement of Jews in Macedonia and persecutions against them led to
ideological movement among the Jews. This movement occurred due to the intolerance of the Roman Empire toward the Jewish religion which had no class
elements.
In the Jewish religion three sects have appeared. The Sadducees are representatives of the richest strata seeking open cooperation with the Romans.
The Zealots, who came from the poorest layers and have preached the coming of God's messenger - messiah whom they imagined as a soldier and leader of the people, and thus started a rebellion which ended tragically for them.
And third were the Essenes which come from the poorest plebeian circles. They
further emphasized the moral element in Judaism, the tendency towards social justice and unity and they imagined their messiah as a moral savior.
They preached the full social equality, lived in primitive communism and asceticism,
and not in wealth but in poverty. Over time, with their preachments they grew into
a separate sect thus becoming the precursors of Christianity. So, the Essenes from
a sect of Judaism became a religion and later, in the state religion - Christianity. The
major step to the transition from sect to religion was made by the apostle Paul who
is considered to be the ideologue and founder of Christianity.
Freemasonry
Freemasonry is a fraternal organization that emerged in the late of 16th and
early 17th century. Freemasons exist today in various forms around the world,
with a membership of about five million people, including half a million in England, Scotland and Ireland, and about two million in America, where it is largest
by number.
The all forms of Masons share the same moral and metaphysical ideals, which
in most cases include a statement of belief in God. The fraternity is administratively organized into major lodges, each of which has its own jurisdictions. There
are also additional bodies which are closely related to the Freemasons by their
organization, but they have their own independent administration.
The first Grand Lodge of England was founded on June 24, 1717, when four
existing Lodges met in London at dinner, while the Lodges of Ireland and Scotland were formed in 1725 and 1736 respectively. Freemasonry was also spread in
the British colonies in North America and in Canada, where various local Grand
Lodges were set up. It should be emphasized that there are no real differences
between Masonic practices of the lodges in the past and today.
Some of the general requirements for becoming a Mason, inter alia, are: joining the organization by their own free will; belief in a supreme being; any candidate should enjoy a good reputation, have good moral values; be psycho-physically healthy; be able to accept the basic rules of the lodge, and more. Derogation
of one or more of these conditions is considered as an indicator of rejection of
Masonic organization.
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Со населувањето на Евреите во Македонија и прогоните против нив, довело
до идеолошко раздвижување меѓу Евреите. Ваквата појава се јавило како нетрпеливост кон Римската Империја за еврејската религија која немала класни
елементи.
Во еврејската религија во јудаизмот се појавиле три секти: седуксите, претставници на најбогатите слоеви кои барале отворена соработка со
Римјаните, зелотите, кои потекнуваат од најсиромашните слоеви и проповедале доаѓање на Божји пратеник - месија кој го замислувале како војнички и
народен водач и во таа смисла започнале востание кое трагично завршило
за нив, и трети биле есените, од најсиромашните плебејски маси. Тие уште
повеќе го нагласиле моралниот елемент во јудаизмот, тенденција кон општествена правда и единственост, а својот месија го замислувале како морален
спасител. Тие проповедале целосна општествена еднаквост, живееле во примитивен комунизам и аскетизам, но не во благосостојба туку во сиромаштија.
Со своите проповеди постепено прераснале во посебна секта и биле предвесници на христијанството. Така есените од секта на јудаизмот преминале
во религија, а потоа и во државна религија - христијанство. Крупен чекор од
секта кон религија направил апостол Павле кој се смета за идеолог и основач
на христијанството.
Масонството
Mасонството е братска организација која се појавила кон крајот на XVI и почетокот на XVII век. Масоните денес постојат во различни форми низ целиот
свет, со членство од околу пет милиони луѓе, вклучувајќи околу половина милион во Англика, Шкотска и Ирска, како и околу два милиони во Америка, каде е
најбројно.
Сите форми на масоните делат исти морални и метафизички идеали, кои во
најголемиот број случаи вклучуваат изјава за верување во Бога. Инаку, братството административно е организирано во Големи ложи, а секоја од нив си има
свои јурисдикции. Исто така, постојат дополнителни тела, кои се организации
што се во тесна врска со масоните, но со своја независна администрација.
Првата Големата ложа на Англија е формирана на 24 јуни 1717 година, кога
четири постоечки ложи во Лондон се сретнале на заедничка вечера, додека во Ирска и Шкотска се формирани во 1725 и 1736 година. Масонството е
однесено и во британските колонии во Северна Америка, односно во Канада, каде биле оформени различни локални Големи ложи. Треба да се нагласи
дека не постојат вистински разлики меѓу масонските практики на ложите во
минатото и денес.
Според општите услови за станување масон, мегу другото, се: стапување во
организацијата по своја слободна волја; верба во врховно битие; кандидатот
да биде со добро реноме, добри морални вредности; да биде психо-физички
здрав; да биде способен да ги прифати карактерните правила на ложата и друго. Отстапувањето од една или повеќе од овие услови се смета за показател за
одбивање од масонска организација.
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THE MOUNT OF OLIVES
AND JERUSALEM

J

erusalem is situated on a few dry, hot and arid hills by which it dominates the whole environment. Numerous churches, other religious sites
and modern buildings offer a contrasting picture to the enthralled visitor. The localities of the Garden of Olives, Golgotha and the Garden of
Gethsemane, as well as the flowers in the gardens of the rich Jerusalem residents
give the city a special beauty and charm leaving the visitor with the impression
that the city was created for a feature film or a lovely postcard.
In Old-Hebrew language ‘Jerusalem’ means ‘city of peace’. Arabs call it AlQuds which means the ‘holy city.’ The Jews, Christians, and Muslims believe that
God is one and unique. And to believe in God means to desire peace for one’s self
and for others. The olive branch is a symbol of peace. Near the holy city is the
Mount of Olives where Jesus wept the fate of Jerusalem. Indeed, the history of
Jerusalem is the eternal struggle between the olive branch and the sword. The
holy city and the place where the three great monotheistic religions intertwine
have been for centuries a witness to the noblest feelings and the basic instincts,
especially when the psalms become part of the political speeches.
The destiny of Israel
The proclamation of Constantine as King in 313 means a milestone in the history of the Church. Constantine not only converted to Christianity, but he raised
Christianity to the level of a state religion, primarily because he considered it to
be a unifying force for his divided kingdom. Thus, Christianity became the official
religion in Jerusalem. During that time the building of monasteries and churches
has started, and the old part has been renovated and transformed into a modern
shopping center, which has been a real tourist attraction.
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МАСЛИНОВАТА ГОРА
И ЕРУСАЛИМ

Е

русалим е распослан на неколку суви, вжештени и безводни ридишта со што доминира над сета околина. Многубројните цркви, други верски објекти и модерни градби му нудат контрастна
слика на восхитениот посетител. Месностите Маслиновата Гора,
Голготата и Гетсиманската Градина, како и цвеќињата во дворовите на богатите
ерусалимци му даваат посебна убавина и привлечност, за што и странецот за
овој град добива впечаток дека тој е создаден само за филмско платно или за
прекрасна разгледница.
На старохебрејски јазик „Ерусалим“ значи „град на мирот“. Арапите го
викаат Ал-Кудс што значи „свет град“. Евреите, христијаните и муслиманите
веруваат дека Господ е еден и единствен. А да веруваш во Господ значи да посакуваш мир за себе и за другите. Маслиновата Гранка е симбол на мирот. Во
близината на Светиот град се наоѓа Маслиновата Гора во која Исус ја оплакувал судбината на Ерусалим. Навистина, историјата на Ерусалим е вечна борба
меѓу маслиновата гранка и мечот. Светиот град и местото каде што се преплетуваат трите големи монотеистички религии, со векови е сведок на највозвишените чувства и најниските страсти, особено, кога псалмите ќе станат дел од
политичките говори.
Судбината на Израел
Прогласувањето на императорот Константин за цар во 313 година значи
пресвртница во историјата на Црквата. Константин, не само што се покрстил,
туку христијанството го издигнал на ниво на државна религија, пред сè, зашто
во него гледал обединувачка сила за своето поделено царство. Со тоа христијанството станало официјална религија во Ерусалим. Во тој период почнале да се градат манастири и цркви, а стариот дел бил обновен и претворен во
модерен трговски центар, кој претставувал вистинска туристичка атракција.
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Later, in 634, Caliph Omar conquered Jerusalem and introduced the Kuran,
and he named Jerusalem ‘the city of temples’. New temples were built on the hill
of temples, among which the famous Temple of Prayer. But, as new temples were
built, the old ones were demolished. Thus, in 1012 the aggressive Caliph Al-Hakim
destroyed the synagogues and churches, due to which Jerusalem became a small
town with barely 30 thousand inhabitants.
Arabs ruled Jerusalem for 450 years, until the arrival of the Crusaders in 1099,
when they turned Jerusalem into a holy city. They massacred Muslims and Jews,
and the city became the center of the Crusaders, getting a new name, the Kingdom of Jerusalem. During that time the Crusaders also renewed the well known
Christian sites.
However, in 1250 the city was conquered by Mameluk and Jerusalem became
an insignificant small town away from the world with only about 10 thousand
inhabitants. Islam was restored and construction of Islamic holy places began.
Ottoman authority was strengthened during the time of Selim I, who conquered
the city in 1517. Five centuries later, Jerusalem began to change and the European interests in the Middle East were intensified. During the First World War, the
British army entered the city and established British mandate and authority. Later, on November 29, 1947, following the decision of the United Nations, Jerusalem
became an international city divided in two parts. Thus, Muslims lived in the Old
City, and Jews lived in the New Town.
The city remained divided in this way until the 1967 war. Then, following Israel's division, the two parts were fused into a single unit of today’s Jerusalem.
The city then spread rapidly over the elevated hilly areas with the construction of
new settlements. Hence, it is said that according to the area it occupies, it is the
largest city in Israel and is closest to the Judean Desert. However, the integration
and the massive spread of the city changed almost nothing as it remains divided
into the old and new part just as it was in the past. The Old Town today consists of
four parts: Jewish, Armenian, Christian and Muslim, which are surrounded by walls
on all sides. Each side is about one kilometer long, and the entire wall is made of
Jerusalem stone. In some places the stony blocks weigh up to 400 tons. There
are also the eight gates, each of which has their own history, meaning, destiny
and holy name. These are the Gate of David, Golden Gate, the Gate of St. Stephen,
Jaffa Gate, and Damascus Gate, to name a few.

The Mount of Olives
During our visit to Jerusalem we learnt that the Mount of Olives in Jerusalem
is associated with the traditions about Jesus Christ the Savior, who "will return
and will come here to resurrect the dead." According to the legends, those who
are closest to the place from where the Savior will come will also be the first to
resurrect. Therefore, in order to buy a place here one needs to pay $5,000 for a
small parcel in which to leave the urn with remains. However, recently foreigners
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Подоцна, во 634 година, калифот Омар го освоил Ерусалим и го вовел
Куранот, а градот го нарекол Град на храмови. На ридот на храмовите никнале нови храмови а се градел и познатиот Храм на молитвата. Но, како што
се граделе новите храмови, така се уривале и старите. Така, во 1012 година
агресивниот калиф Ал-Хаким ги разурнал синагогите и црквите, по што Ерусалим станал мал град со едвај 30 илјади жители.
Со Ерусалим Арапите владееле 450 години, сè до доаѓањето на крстоносците во 1099 година, кога тие Ерусалим го претвориле во свет град. Тогаш тие ги масакрирале муслиманите и Евреите, а градот останал центар
на крстоносците, добивајќи ново име Ерусалимско Царство. Во тој период
крстоносците ги обновиле и познатите христијански места.
Меѓутоа, во 1250 година градот го освоил Мамелук, а Ерусалим станал мал
неважен град далеку од светот со само околу 10 илјади жители. Се вратил исламот и започнале да се градат исламски свети места. Отоманската власт, пак,
се зацврстила за времето на Селим Први кој го освоил во 1517 година. Дури пет
векови подоцна, Ерусалим почнал да се менува и да јакнат европските интереси за Блискиот Исток. За време на Првата светска војна овде навлегла британската војска и воспоставила британски мандат и власт. Подоцна, на 29 ноември
1947 година, со одлука на Обединетите нации градот станал интернационален
и поделен на два дела. Така, во Стариот град живееле муслиманите, а во Новиот
град живееле Евреите.
Вака поделениот град останал сè до војната во 1967 година, кога по израелската поделба двата дела се споени во единствена целина на денешниот
Ерусалим, кој со изградбата на новите населби многу брзо се ширел по издигнатите ритчести предели. Оттука и се вели дека по површината што ја зафаќа,
тој е најголем град во Израел и е најблиску до Јудејската Пустина. Сепак, со тоа
спојување и со масовното ширење на градот, речиси ништо не е изменето, затоа
што тој и понатаму останува поделен како што бил порано на стар и нов дел.
Стариот град и денес го сочинуваат четири дела: еврејски, ерменски, христијански и муслимански, кои се обиколени со ѕидишта од сите страни. Секоја страна
е долга по околу еден километар, а целата ѕидна обиколка е од ерусалимски
камен. На места има блокови тешки и по 400 тони. Тука се и осумте порти, од
кои секоја за себе има своја историја, свое значење, своја судбина и свое свето
име. Тоа се Портата на Давид, Златната порта, Портата на свети Стефан, Јафа
портата, Портата Дамаск итн.

Маслинова Гора
Во текот на нашиот престој во Ерусалим бевме информирани дека Маслиновата Гора во Ерусалим е поврзана со преданијата за Спасителот Исус
Христос, кој „ќе се врати и ќе дојде овде да ги воскресне мртвите“. Според
преданијата, тие што се најблизу до местото од каде што ќе доаѓа Спасителот, ќе воскреснат најбрзо. Затоа за да се купи место овде, за малата парцела за урната со посмртните останки се плаќаат по 5.000 долари. Странските
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expressing increasing desire "to rest in the eternal peace of the Mount of Olives"
have been offering much more money.
Israelis often make jokes saying that they could hardly wait to die, in order to
be buried on the Mount of Olives. But although it is a joke, the undeniable fact is
that it is one of the most admired, which is related to the strong self-determination, the building of the city on these hilly areas, and with the desire to survive in
the harsh life of the desert.
In the past, this whole area was planted with olive trees which gave rich harvest. Thus, the hill was named the Mount of Olives and this name is still used today. At that time the olives were the only fruits of which the processing and trade
could provide minimum needs for their growers. Huge stone wheels carved out of
caves were used to press the olives in order to squeeze out the olive oil. Hence,
it is rightfully said that the oil industry is one of the oldest crafts and dates back
to over 2,000 years ago. Today, some kibbutzim deal with this production where
new plantations of olive trees are established, and modern industrial processing
facilities have been built.
Nowadays, at the Mount of Olives there are crossroads of trade offering many
other products, which is not unusual. Every day, here on the stone fence which
separates the Mount of Olives from the road, there are many sellers of souvenirs
and other decorative items. Most often, the buses full of various tourist and business groups which come to visit the Holy Land stop by. From that point one can
see the holiest sites and other historical monuments that are interesting for any
newcomer.
However, according to the legends, Jesus Christ looking at Jerusalem from the
Mount of Olives, called out: "Oh Jerusalem, you who kill the prophets and stone
those who are sent to you, how often I wished to gather the children of yours, as a
hen gathers her chicks under her wings... "
It is often said that no one can understand humankind without understanding its religions, because religion has been a part of human life from the earliest
times. According to biblical traditions, over the centuries there have been clashes in Jerusalem between various denominations for having the right to the holy
sites. In the Church of the Holy Sepulcher, the place where Christ was buried and
from which he resurrected, the holiest place for the Christians, the priests fought,
and even killed each other during these disputes.
The common opinion is that the Crimean war was at least partly caused by disputes between European powers which supported various churches and sought
to prove that they have power over the holy places. Today, many countries build
churches here to serve as embassies, trying to mark their presence in the Holy
Land. Unfortunately, Macedonia as a biblical country does not have its spiritual
corner in Jerusalem or elsewhere in Israel, which is an issue that the future generations will have to deal with.
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 ржавјани, пак, од кои во последно време сè почесто се изразува желбата „да
д
почиваат во вечниот мир на Маслиновата Гора“, нудат многу повеќе.
Честопати низ шега Израелците меѓусебно си дофрлуваат дека едвај чекаат да умрат за да бидат погребани на Маслиновата Гора. Но, колку и да е тоа
шега, сепак, непобитен е фактот дека ова е едно од најобожаваните места кое
е поврзано и со непрегорот со подигањето на градот на овие ритчести предели, со желба да се опстои во тешкиот живот во пустината.
Целиот овој простор порано бил со маслинови дрвја кои давале богат
плод, со што ридот го добил и своето име Маслинова Гора, кое се користи и
денес. Тогаш маслинките биле единствените плодови, со чија преработка и
трговија можеле да се обезбедат минималните потреби за живот. Со огромни камени тркала издлабени во пештерите се пресувале маслинките за да се
добие маслиново масло. Оттука и не случајно се вели дека производството на
масло е еден од најстарите занаети и датира повеќе од 2.000 години. Сега со
ова производство се занимаваат некои кибуци каде се подигаат нови плантажи со маслинови дрвја, а се изградени и современи индустриско-преработувачки капацитети.
Денес над Маслиновата Гора се вкрстуваат патиштата на трговијата со
многу други производи, што не е ништо необично, па секојдневно овде на
камената ограда што ја дели Маслиновата Гора од сообраќајницата има продавачи на разни сувенири и други украсни предмети. Тука најчесто застануваат и автобусите на разните туристички и бизнис групи што доаѓаат во
посета на светата земја. Има и зошто, бидејќи оттука на целиот овој простор
можат да се видат најсветите места и други историски споменици интересни
за секој дојденец.
Според преданијата, пак, Исус Христос набљудувајќи го Ерусалим од Маслиновата Гора, рекол: „О Ерусалиме, ти кој ги убиваш пророците, и ги каменуваш оние кои ти се испратени, колку пати сакав да ги соберам децата твои,
како што квачката ги собира, пилињата под крилјата свои...“
Често се вели дека никој не може да го разбере човештвото, ако не ги
разбира неговите вери, зошто религијата го обзема и човечкиот живот од
најраните времиња. Според библиските преданија, во Ерусалим, во текот на
вековите, доаѓало до судири меѓу разни вероисповеди за поседување на правото на светите места. Во црквата на Светиот гроб, местото каде што Христос
е погребан и воскреснал, најсветото место меѓу христијаните, во текот на овие
расправии, свештениците се тепале, па дури и се убивале едни со други.
Се смета дека Кримската војна барем делумно била предизвикана од расправиите меѓу европските сили кои поддржувале разни цркви и настојувале
да докажат дека имаат право над светите места. И денес, многу земји овде
градат цркви во својство на амбасади, обидувајќи се на тој начин да го обележат своето присуство на Светата земја. За жал, Македонија како библиска
земја нема свое духовно катче во Ерусалим или на друго место во Израел,
прашање кое треба да се остави на идните генерации да го реализираат.
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II
A PART OF THE
TROOTH FOR
ISRAEL AND THE JEWS
TEL AVIV - THE CITY OF THE FUTURE
IN THE MUSEUM OF DIASPORA
JERUSALEM - THE CITY OF ETERNITY
THE JEWS AND „THE YAD VA'SHEM“ MUSEUM
FROM JERUSALIM TO MASADA
THE JEWS. ISRAEL AND HOLOCOUST

„The purpose of Shabbat
Isn't to recharge our batteries
So we can work harder,
But to recharge our souls
So we can live better“
Joe Lieberman

Tel Aviv - Splendid beaches
Пространи плажи во Тел Авив

Jewish Diaspora museum
Евреискиот музеј за дијаспората

Skyline of modern day city of Jerusalem
Хоризонт на денешен Ерусалим

Historic Synagogue in Jerusalem
Историска синагога во Ерусалим

Тhe Wailing Wall
Ѕидот на плачот

The Al-Aqsa mosque
Џамијата Ал – Акса
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Yad Vashem Museum, Jerusalem
Музејот Јад Вашем
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The Masada Museum
Музејот во Масада

A part of the Jewish Diaspora museum
Дел од евреискиот музеј за дијаспората
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Masada
Масада

II
ДЕЛ ОД
ВИСТИНАТА ЗА
ИЗРАЕЛ И ЕВРЕИТЕ
ТЕЛ АВИВ - ГРАДОТ НА ИДНИНАТА
ВО МУЗЕЈОТ НА ДИЈАСПОРАТА
ЕРУСАЛИМ - ГРАДОТ НА ВЕЧНОСТА
ЕВРЕИТЕ И МУЗЕЈОТ „ЈАД ВА’ШЕМ“
ОД ЕРУСАЛИМ ДО МАСАДА
ЕВРЕИТЕ, ИЗРАЕЛ И ХОЛОКАУСТОТ

„Целта на Шабатот
Не е да ги наполниме батериите
За потешко да работиме,
Туку да ги наполниме душите
За подобро да живееме“
Џо Либерман
Дел од вистината за Израел и Евреите
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TEL AVIV THE CITY OF THE FUTURE

T

oday the country of Israel stretches along the shores of the Mediterranean Sea covering a total area of 20,700 km2. Israeli territory consists of the plain of Esdarelon, Shafel and Plain of Sharon,
with narrow zones on the sand dunes. Here we find the mountainous regions and plateaus of Judea, Samaria, and Galilee, as well as the Negev
desert.
There is also the valley of the Jordan River which passes through the Galilean
Lake and flows into the Dead Sea, as well as the Kishon River, which belongs to the
Mediterranean river basin. It appears that the region along the Mediterranean
Sea is the foundation of the new Israeli country, which shines like the sun on every side the Jews dispersed to in their country and the Diaspora. It is the location
of the largest and most significant centers, Jaffa and Tel Aviv, which meant the
beginning of new life for the Jews in their independent and strong Jewish country.
At the beginning of the last century, the Jews from Jaffa, the old fortification
on the sea, due to frequent conflicts with Arabs they lived with, decided to leave
the old town and began to build Tel Aviv on the coast. Today Tel Aviv is the administrative center of Israel. All foreign embassies are located in Tel Aviv, but it is not
the capital of the holy state.
The world does not recognize Jerusalem as the capital of Israel, although the
Knesset, Israel's parliament is located there, as are the government and the most
important state ministries. The world powers consider the holy city to be disputable, because the Arabs lay claim to East Jerusalem, where they are a majority.
Nevertheless, Jews are not concerned by this attitude of the West. They are only
afraid that if they lose part of the territories populated by Palestinians, let’s say,
the West Bank which is under their occupation, the existence of their state can be
endangered. They are not afraid for their identity.

84

A part of the trooth for Israel and the Јews

ТЕЛ АВИВ ГРАДОТ НА ИДНИНАТА

Д

енес, државата Израел е распространета на бреговите на
Средоземното Море, со вкупен простор од 20.700 квадратни
километри. Израелската територија ја сочинуваат Есдарелонската, Шафелската и Шаронската Рамница, со обработени
тесни делови на песочните дини. Таму се протегаат планинските области и висорамнините Јудеја, Самарија и Галилеја, како и пустината Негев.
Потоа, долината на реката Јордан, која поминува низ Галилејското Езеро и се влива во Мртвото Море и реката Кишон, која спаѓа во Средоземното сливно подрачје. Се чини просторот долж Средоземното Море е темелник
на новата израелска држава, која сјае како сонце на сите страни каде што се
раселиле Евреите во својата земја и во дијаспората. Таму се наоѓаат најголемите и најзначајните центри Јафа и Тел Авив, каде отпочнал новиот живот на
Евреите во својата самостојна еврејска силна држава.
На почетокот од минатиот век, Евреите од Јафа, старото утврдување на
морето, поради честите конфликти со Арапите со кои живееле, решиле да излезат од стариот град и крај брегот почнале да го градат Тел Авив. Денес Тел
Авив е административен центар на Израел. Таму се наоѓаат сите странски амбасади, но, сепак, тоа не е главниот град на светата држава.
Светот не го признава Ерусалим за престолнина на Израел, иако таму
е Кнесетот, израелскиот парламент, Владата и клучните министерства. Најмоќните земји светиот град го сметаат за спорен, зашто Арапите имаат претензии кон Источен Ерусалим, каде што се мнозинство. Но Евреите немаат
проблем со таквиот однос на Запад. Се плашат само доколку загубат дел од
териториите каде што сега се Палестинците, да речеме Западниот брег, кој е
под нивна окупација, може да им биде загрозена државата. За идентитетот
не се плашат.
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Diamonds that mean life
We touched down on the Holy land of Israel at what is the biggest and most
significant - for both civil and military transport - “Ben Gurion“ airport in Tel Aviv.
It is the biggest city in Israel which has recently been referred to as the city of
youth due to the tendency for mostly young married couples to live in the centre
while the elderly are moving to the suburbs. According to information we received
from the host, approximately 1,000,000 residents live in the central district of
Tel Aviv, while its population including the suburbs reaches more than 1,500,000.
Tel Aviv was built on ground close to the old city of Jaffa. It is said to be a city
of embassies, consulate offices, various other diplomatic representative offices,
business centers, institutions, and a large number of luxurious hotels built along
the shores of the Mediterranean Sea, and many other important institutions. The
clever Jews thought of making stone barrier in the sea which contributes to the
depositing of fine crystal sand on the shore, where they have built a jogging track
for joggers and lengthy beaches for the tourists. It all reminds one of Copacabana
beach in Rio de Janeiro.
The Jewish Diaspora is closely related to the fate of the city of Tel Aviv. It
was established by a group of Jewish emigrants in the suburbs of Jaffa in 1909.
The new settlement was first called “Ahuza Beit“, and was later renamed into Tel
Aviv, which is Hebrew for “hill of spring“. The population of the new city began
increasing rapidly during the first half of the last century. Thus, Tel Aviv became a
significant centre and important social, cultural, educational and political centre
of Israel. This was confirmed on 14 May, 1948 when the foundations of the independent country of Israel were placed there, in the house of Meir Dizengoff.
Tel Aviv was not built according to a certain urban plan, which is the reason
why it abounds in many different architectural styles. Residential buildings for
the newcomers, after 1948, were built particularly fast. Nowadays we can find
houses of three to five floors mainly, and it seems that the Shalom tower stands
out as the tallest among the buildings in the area.
At the same time, Tel Aviv is a large cultural and sports centre. One of the
world renowned symphony orchestras, the philharmonic orchestra of Israel works
here successful-ly, as does also the famous Habiman theatre. However, the Museum of the Jewish Diaspora takes up a special place in the national and cultural life
in general, not only of Tel Aviv, but of the Jews in Israel and throughout the world.
The city of Jaffa or Jafo is situated to the south, as an inseparable part of Tel
Aviv. It has a Jewish and Arab population, and is a mixture of the old and the new,
the Biblical and the modern. Here we visited the Catholic Church of “St. Peter“
where the apostle placed his hand upon the girl, Tabita, who later came alive. We
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Дијамантите што значат живот
Местото каде ја допревме Светата земја - Израел беше најголемиот и
најзначајниот, како за цивилен така и за воен транспорт, аеродром „Бен Гурион“ во Тел Авив. Тој е најголемиот град во Израел, кој во последно време,
од причини што во централното подрачје живеат претежно млади брачни парови, а повозрасните се селат во предградието, е наречен град на младоста.
Според податоците што ги добивме од домаќините, само во градското подрачје на Тел Авив живеат околу 1.000.000 жители, а заедно со предградијата,
тој има повеќе од 1.500.000 жители.
Тел Авив е подигнат на просторот до стариот град Јафа. За него се вели дека
е град на амбасади, конзулати, на разни други дипломатски претставништва
и канцеларии, на бизнис центри, на научни институции и на голем број луксузни хотели изградени по должината на Средоземното Море и на многу други
важни установи. Умните Евреи се досетиле да направат камени брани во морето кои придонесуваат да се таложи ситен кристален и убав песок на брегот,
каде е изградена патека за џогирање и огромни плажи за туристите. Сето тоа
наликува на плажата Копакабана во Рио де Жанеиро.
Еврејската дијаспора е тесно поврзана со судбината на градот Тел Авив.
Тој е формиран од група еврејски емигранти во предградието на Јафа во 1909
година. Новата населба во почетокот ја нарекле „Ахуза Беит“ („Ahuza Beit“), а
подоцна тој нов град го добил името Тел Авив, што значи „Рид на пролетта“.
Бројот на населението во новиот град започнал рапидно да се зголемува во
првата половина од минатиот век. Така, Тел Авив стана еден од значајните центри и важен општествен, културно - просветен и политички центар на Израел.
Тоа се потврди кога таму на 14 мај 1948 година беа удрени темелите на независната држава Израел, и тоа во куќата на Меир Дизенгоф (Meir Dizengoff).
Тел Авив не е граден по некој одреден урбанистички план, затоа во него
се среќаваат различни архитектонски стилови. Особено брзо се градени станбените згради за новодојденците, по 1948 година. Денес, таму се среќаваат
куќи претежно од три до пет ката, а се чини кулата „Шалом“ е највисока меѓу
градбите и штрчи во просторот.
Исто така, Тел Авив е голем културен и спортски центар. Во него со успех
работи еден од светските симфониски оркестри, израелската филхармонија,
како и познатиот театар „Хабиман“. Меѓутоа, Музејот за еврејската дијаспора
има посебно место во целокупното национално и културно живеење, не само
на Тел Авив, туку воопшто на Евреите во Израел и ширум светот.
Како нераскинлив дел од Тел Авив, на јужната страна е сместен градот Јафа
или Јафо. Во него живеат и Евреи и Арапи и тука се измешало и старото и новото, и библиското и современото. Таму ја посетивме католичката црква „Свети Петар“, каде апостолот ја ставил раката врз девојката Табита, која подоцна
оживеала. Го посетивме стариот дел на градот, во чија непосредна близина на
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visited the old part of the city in the close vicinity of which many famous artists
opened important galleries in the street named after the zodiac signs.
Tel Aviv as well as the cities of Haifa, Jerusalem, and Tiberias is famous in the
world for the cutting and selling of diamonds. In fact sixty percent of the country’s
income comes from diamonds. Diamond cutting is one of the most famous crafts of
the Jews. They began doing this very long ago, when they were still uncertain as to
where they would stay and where their country would be. At the time of frequent
persecutions and movements they constantly thought of how to find something
that would help them survive and would be easy to transport as they moved frequently. The only solution seemed to lie in the tiny bright stones which they kept like
the eyes in their head and carried in their pockets, in their socks and in their shoes.
A handful of diamonds was an entire treasure for them which provided security and a good profit wherever they went. They later began perfecting their skill
of cutting and decorating with other precious minerals and metals. Thus, it is no
accident today that the Jews are among the first in cutting diamonds. More than
10,000 people, craftsmen of these precious metals, work in the most famous cities for diamonds in Israel. The biggest processing plants are also located here, as
are of course, the large centers for the sale of precious goods.
We visited the largest and most famous diamond centre in Tel Aviv where we
personally got acquainted with the splendor of this precious stones and the skill
of selling diamonds. We were convinced that the Jews know their craft well - they
know how to polish and sell diamonds.
While in Tel Aviv we witnessed the large progress of the region, which other
than diamonds, is also widely known for their production of various agricultural and other machines and tools, production of plastic, and oil refining. We also
learnt that their five steam power plants in Israel spread along the Mediterranean
coast. We saw some of them during our travel. However, it is also interesting to
mention that these power plants light up the Holy land, which has no hard coal at
all but imports it all from other countries. Namely the power plants are connected
to each other through a system of conveying belts, coal is brought by ship and is
transported to the power plants, of which four are active and one is always in a
reserve state.
Israel seems to have made great progress not only in this field but in many
other areas as well, such as agriculture, science and technology, culture, literature, religion and other. Therefore, it is rightly said that the the Jews land - Israel
is an example to a number od states, and it is named the land of progress.
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црквата, се вгнездиле многу познати уметници и отвориле значајни галерии на
улиците што ги носат имињата на зодијачките знаци.
Тел Авив, заедно со градовите Хаифа, Ерусалим и Тиберијада се познати
во светот по режењето, брусењето и продажбата на дијаманти. Всушност, шеесет отсто од приходот на државата се остварува токму од дијамантите. А, брусењето на дијамантите е еден од најпознатите занаети на Евреите. Со оваа дејност тие почнале да се занимаваат уште од најстарите времиња, кога не биле
сигурни каде ќе останат да живеат и каде ќе им биде нивната татковина. Во
честите прогонувања и преселби, тие постојано размислувале како да најдат
нешто што ќе им обезбеди живеачка и лесно ќе се пренесува, за да не им прави
проблем при честите преселби. Единствено решение им биле светлите ситни
камења, што ги чувале како очите во главата и ги пренесувале криејќи ги во
џебовите, во чорапите, во чевлите...
Еден грст дијаманти за нив претставувало цело богатство кое им ветувало сигурност и добра заработувачка каде и да се. Подоцна, почнале да го
усовршуваат занаетот со брусење и со украсување со други благородни руди
и метали, по што и не случајно денес Евреите се меѓу првите во брусењето на
дијамантите. Во најпознатите градови за дијаманти во Израел работат повеќе
од 10.000 луѓе, брусачи на овие благородни камења. Исто така, таму се лоцирани најголемите преработувачки капацитети и, се разбира, големите центри
за продажба на скапоцени предмети.
Ние го посетивме најголемиот и најпознатиот центар за дијаманти во Тел
Авив, каде на лице место се запознавме со сјајот на овие скапоцени камења,
како и со вештината на продажбата на предмети со дијаманти. Таму се уверивме дека Евреите мошне добро си го знаат својот занает - брусењето на
дијамантите и трговијата со нив.
При престојот во Тел Авив го забележавме големиот прогрес на тој регион, кој, покрај дијамантите, нашироко е познат и по производството на разни
земјоделски и други машини и алатки, по производството на пластични маси,
како и по рафинирањето на нафтата. Исто така, во текот на престојот бевме
информирани дека во Израел постојат пет термоелектрани, кои се поредени
вдолж брегот на Средоземното Море. Неколку од нив ги видовме при нашето
патување. Меѓутоа, интересно е да се одбележи дека овие термоелектрани ја
осветлуваат Светата земја, во која нема ни лопата камен јаглен, туку тој се носи
од други земји. Имено, термоелектраните се поврзани една со друга преку системот преносни ленти, а со бродови се снабдуваат со јаглен кој се распоредува
до електраните, од кои четирите активно работат, а една е секогаш во резерва.
Се чини дека Израел има голем напредок не само во оваа сфера, туку и на
многу други полиња, почнувајќи од земјоделството, науката и техниката, до
културата, литературата, религијата... Затоа, со право се вели дека еврејската
држава Израел служи како пример за многу други земји и, не случајно е наречена земја на прогресот.
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IN THE MUSEUM
OF THE DIASPORA

T

he strategic importance of this country has been restored. Israel
is again standing on the boundaries between Europe, Asia and Africa. The opposing interests of the various churches that exist in
the Holy Land are obvious even today.
Despite all the historical ordeals, Jewish, Christian, and Muslim sermons can
be heard in Tel Aviv. Indeed, there are also curses. However, the primal human
desire for peace must always take into account the harsh reality. All the world's
problems, misunderstandings and historical (in) justices intertwine in Tel Aviv’s
microcosm. That is why Tel Aviv is the city of all cities. As long as Tel Aviv, especially Jerusalem exists, with all its praises and curses, this civilization will also exist;
imperfect, maybe painful, but the only one we have.
Those who have lived under the sky of the Hilly Land were saying that life in
Tel Aviv was difficult. Perhaps death is easy. That is the reason why thousands of
people come to Tel Aviv, especially to Jerusalem with a single wish - to die under
that sky.
Diaspora
The word Diaspora is of Hellenic origin and means “scattered seed“ and it denotes a member of a people living apart from the home country. Since the end of
the first century AD the word Diaspora is particularly associated with the Jews
when, after a failed uprising against the Romans, tens of thousands of Jews were
expelled. Over time, the meaning of this word refers to people who usually have
been forced to leave their homeland and to live in another country. It refers to
people who are scattered around the world and sowed their seed in another place,
in a new environment. The Macedonians from the ethnic Macedonia have similar
destiny of the Jews.
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С

тратегиското значење на оваа земја повторно се буди. Израел
повторно стои на граница меѓу Европа, Азија и Африка. Спротивставувањето на интересите на разни цркви кои опстојуваат
во Светата земја и денес е очигледно.
И покрај сите историски искушенија, во Тел Авив се слушаат и еврејски
и христијански и муслимански проповеди. Има, навистина и проклетства,
меѓутоа, исконската човечка желба за мир секогаш мора да смета на суровата реалност. Сите светски проблеми, недоразбирања и историски (не)правди
се преплетуваат во ерусалимскиот микрокосмос. Затоа, Тел Авив е град над
градовите. Сè додека постои Тел Авив, особено Ерусалим, со сите свои псалми
и проклетства, ќе постои и оваа наша цивилизација; несовршена, можеби и
болна, но единствена што ја имаме.
Оние кои суштествувале под сонцето на Светата Земја кажувале дека животот во Тел Авив е тежок. Можеби смртта е лесна. Затоа илјадници луѓе доаѓаат
во Тел Авив, особено во Ерусалим со една единствена желба – да умрат во него.

Дијаспора
Зборот дијаспора е од елинско потекло и значи „расфрлено семе“ и означува припадник на еден народ кој живее одвоено од матичната земја. Од крајот на
I век од нашата ера зборот дијаспора е посебно поврзан со Евреите кога после
неуспешното востание против Римјаните, десетици илјади Евреи биле прогонети. Со текот на времето, значењето на овој збор се однесува на народи кои
обично насилно ја напуштиле својата татковина и живеат во друга земја. Тоа
се однесува на луѓе кои се расфрлани низ светот и го посеале семето на друго
место во нова средина. Македонците од етничка Македонија имаат слична судбона како на Евреите.

Дел од вистината за Израел и Евреите

91

Slavé Katin • ISRAEL AND MACEDONIA

Thus, scattered around the world, people create new homes, get new knowledge, learn new languages, customs, habits, education and the roots of their families are spread in the new environment. The deep roots are where a person commits himself to respect the country where he lives. Therefore, it is said today that
wherever one makes his nest, there is his homeland.
It is often said that being in the Diaspora, it does not mean to live in a new
homeland. However, the fact is that the new environment is turning point for a
man in building his new life. Diaspora requires a person to adapt to the new way
of life; it implies changes in the individual, in his work and in his life. The newcomer
faces difficulties in his integration in the new country for better living, and the
integration involves a long process which is hard to cope with.
The therm „Jewish diaspora or Exile“ refers to the dispersion of Israelites, Judahites, and later Jews out of what is considered their ancestral homeland (the
Land of of Israel) and the communities built by them across the world.
In the relation of the Hebrew Bible, the term “Exile“ denotes the fate of
the Israelites who were taken into exile from the Kingdom of Israel during the
8th century BCE, and the Judahites from the Kingdom of Judah who were taken
into exile during the 6th century BCE.
The first exile was the Assyrian exile, the expulsion from the Kingdom of Israel
(Samaria) in 733 BCE, and its completion by Sargon II with the destruction of the
kingdom in 722 BCE, after the end of the three-year siege that Shalmaneser V
started in Samaria.
It continued with the exile of a portion of the population of the Kingdom of Judah in 597 BCE with the Babylonian exile. The Babylonian exile ended after 70 years
with the declaration that the exiled Jews would be allowed to return to Jerusalem.
Following the Siege of Jerusalem in 63 BCE, the Hasmonean kingdom became
a protectorate of Rome, and in 6 CE was organized as the Roman province of
Judea. The Jews revolted against the Roman Empire in 66 CE during the period
known as the First Jewish-Roman War which culminated in the destruction of
Jerusalem in 70 CE. During the siege, the Romans destroyed the Second Temple
and most of Jerusalem. This event marked the beginning of the Roman exile, also
called Edom exile. Jewish leaders and elite were exiled, killed or sold into slavery.
The Museum of the Jewish Diaspora
Like other coastal cities, Tel Aviv also has numerous cultural and historical
monu-ments, tourist attractions, night clubs and all that makes a Mediterranean
centre attractive. However what makes Tel Aviv different is that it is the location
of the biggest museum in the world which speaks of the Diaspora of a nation.
Hence, it is often said that it would be a great loss for the visitor, tourist, passerby,
or the Jew to be in Tel Aviv or any other place in Israel and not to visit the Museum
of the Diaspora, “Beth Hatefutsoth“ in Israel, or the Museum of the Jewish Diaspora “Nahum Goldmann“.
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Така, расфрлани низ целиот свет луѓето создаваат нови домови, добиваат нови
знаења, учат нови јазици, обичаи, стекнуваат нови навики, воспитание, образование и се шират корените на семејството во новата средина. Длабоките корени се
таму каде што човекот се обврзува да биде почитувач на земјата каде што живее.
Затоа, денес се вели дека каде е животот, таму е татковината.
Често се вели дека да се биде во дијаспората, тоа не значи да се живее во
нова татковина. Меѓутоа, факт е дека новата средина за човекот е пресвртница во градењето на новиот живот. Дијаспората бара личноста да се приспособи
на новиот начин на живеење; таа имплицира промени во човекот, работата и
воопшто во животот. Дојденецот се соочува со тежок пат при интегрирањето за
подобро живеење, а интеграцијата вклучува долг процес на кој тешко може да му
се најде крајот.
Терминот „eврејската дијаспора или прогонство - егзил“ се однесува на дисперзија на Израелците, Јудахитиде, а подоцна Евреи од она што се смета татковината на нивните предци (земјата на Израел) и заедниците изградени од нив во
целиот свет. “Во однос на хебрејската Библија, терминот „егзил" ја означува посветеноста на Израелците кои биле прогонети од Кралството на Израел во текот
на VIII век пр.н.е., и од Јудејското Царство од Кралството на Јуда и кои биле одведени во егзил во текот на VI век пр.н.е...
Првиот егзил бил асирскиот прогон, протерувањето од Кралството Израел (Самарија) во 733 година пр.н.е. и неговото завршување со уништувањето на
кралството во 722 година пр.н.е., по завршувањето на тригодишната опсада што
започнала во Самарија.
Прогонството продолжило кај еден дел од населението на Јудејското Царство
во 597 година пр.н.е. со прогонување во Вавилон. Тој егзил во Вавилон завршил
по 70 години со декларација дека на протераните Евреи ќе им биде дозволено да
се вратат во Ерусалим.
По опсадата на Ерусалим, пак, во 63 година пр.н.е., Хасмонеанското Кралство
станалo протекторат на Рим, а потоа во VI век било организиранo како римска
провинција Јудеја. Евреите се побуниле против Римската Империја во 66 година
од н.е. во периодот познат како Прва еврејско-римска војна која кулминирала со
уништувањето на Ерусалим во 70 година од н.е.. За време на опсадата, Римјаните
го уништиле Вториот храм и поголемиот дел од Ерусалим. Овој настан го означил
почетокот на римскиот егзил, наречен Едомски егзил, притоа еврејските верски
водачи и високодостојниците биле прогонети, убиени или продадени како робови.
Музеј за еврејската дијаспора
Како и сите приморски градови во светот, така и Тел Авив има голем број културно-историски споменици, туристички атракции, ноќни клубови и сé она што го
прави привлечен еден медитерански центар. Меѓутоа, Тел Авив се разликува од
другите приморски градови по тоа што во него е лоциран најголемиот музеј во светот што говори за дијаспората на еден народ. Затоа, често се вели дека ќе биде голема загуба за дојденецот, туристот, намерникот или Евреинот да биде во Тел Авив,
па дури и на кое било друго место во Израел, а да не го посети Музејот за дијаспората или како што Израелците го викаат „Бет Хатефутсот“ (Beth Hatefutsoth), или
Музеј за еврејската дијаспора „Нахум Голдман“ (Nahum Goldmann).
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This museum presents the story of the Jewish people from the time they were
expelled from Israel, 2,500 years ago, till the present day. The Museum of the
Diaspora presents the true and only historical development of the Jewish people
continually throughout the entire period of existence. By presenting the cultural,
national, educational, family, religious and other progress, through efforts for a
better future, there is a desire to establish a wide two-way road to the personal
and many-centuries-old historical map of identification of the Jewish people.
Through this kind of approach in showing the truth, the tragedy and the fate
of these much tortured nation, it is believed that perhaps the new generations
will find their key to the future. This may sound like the words of Abba Kovner,
thinker, fighter, and founder of the Museum of the Diaspora, who said: “to remember the past, to live for the present, and to believe in the future“. Hence, this
museum is a place for the young and the old, the religious and the secular, the
Israeli and foreigners, tourists and newcomers, for the civilians and the soldiers.
The idea to establish the Museum of the Diaspora dates back to the fifties
when Dr. Nahum Goldmann, founder and president of the World Jewish Congress
and the World Zionist Federation, as well as other distinguished Jews in the world,
proposed to establish a monument of the Jewish Diaspora which would provide a
picture of it in the past and present.
The idea was to divide the museum into six thematic departments. This was
done and in May, 1978 the museum spread its doors wide open to visitors from
Israel and the world. Many museum experts characterized it as one of the most
important museums in the world. Today this house of the Diaspora is not merely a
museum but it is a clash and touch of the life of Jews from 120 countries throughout the world, which represents the truth about the historical development and
fate of the Jewish people, whether they be Ashkenazi - Jews of European descent,
or Sephardim - of oriental descent.
We visited the museum with our guide, Berta Zekic, and exchanged opinions, experiences, and messages with Mr. Marc Kurz, which we believe will be of
advantage for the Jewish and the Macedonian Diaspora. Upon this occasion, for
the museum library we presented Mr. Marc Kurz with a number of books including:
„Macedonian Embroideries“; „The Macedonian Orthodox Churches“; „Monograph
of Atanas Bliznakov“; „Macedonian Emigrant Publications“; „Biblical Dictionary in
Macedonian“; and other literature about Macedonia and Macedonian people in the
Diaspora by Slave Nikolovski-Katin.
The Museum of the Diaspora is a unique and in thousands of details characteristic cultural and national institution in Israel, which provides a picture and
presents the Jews dispersed throughout the world. This museum was accepted
as an example and in certain way applied in the Republic of Macedonia when an
exhibition titled “Emigration from Mace-donia“ was opened at the Museum of
Macedonia in August, 2000. Despite its modest mate-rial means, the message
of this exhibition was that in future the Macedonians in the Diaspora must be encouraged to self-organize, to come together, to feel togetherness and brotherly
love between each other, similar to that of the Jews throughout the world.
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Овој музеј ја отсликува и презентира историјата на еврејскиот народ од времето кога тие биле истерани од земјата Израел, пред 2. 500 години, до денешни дни.
Музејот за дијаспората го презентира вистинскиот и единствен историски развој на
еврејскиот народ континуирано во целиот период на постоењето. Преку прикажување на културниот, националниот, образовниот, семејниот, религиозниот и друг
напредок, преку напорите и настојувањата кон поубава иднина се сака да се стекне, да се придобие, односно да се трасира еден широк двонасочен пат на личната и
многувековна историска карта на идентификацијата на еврејскиот народ.
Со ваквиот пристап на прикажување на вистината, на трагедијата и на судбината на тој, во многу периоди измачен народ, се смета дека новите генерации,
можеби преку сето ова ќе си го најдат својот клуч за иднината. Тоа ќе прозвучи
како изреката на Аба Ковнер (Abba Kovner), мислител, борец и основоположник
на Музејот на дијаспората кој рекол: „да се помни минатото, да се живее за сегашноста и да се верува во иднината“. Затоа овој Музеј е место за млади и стари,
за религиозни и за секуларни, за Израелци и туѓинци, за туристи и за дојденци, за
цивили и за војници.
Идејата за формирање на Музејот за дијаспората датира од педесеттите години, кога доктор Нахум Голдман, основоположникот и претседател на Светскиот
еврејски конгрес и на Светската ционистичка федерација како и голем број други
видни угледни Евреи во светот, предложиле да се направи споменик за еврејската
дијаспора кој ќе го отсликува во минатото и сегашноста.
Идејата беше Музејот да се подели на шест тематски одделенија. Така и се
направи, и во мај 1978 година, овој Музеј ги отвори ширум вратите за сите посетители од Израел и од светот. Притоа, многу музејски стручњаци го окарактеризираа
како еден од најважните Музеји во светот. А, денес оваа куќа за дијаспората не е
само музеј, туку тоа е судир и допир на животот на Евреите од 120 земји ширум
светот, во кој е презентирана вистината за историскиот развој и судбината на еврејскиот народ, без разлика дали се Ашкенази - Евреи со европско потекло, или
Сефарди - со ориентално потекло.
Ние го посетивме музејот заедно со водичот Берта Зекиќ, а со господинот
Марк Курц (Marc Kurz) разменивме мислења, искуства и пораки кои веруваме ќе
бидат корисни како за еврејската така и за македонската дијаспора. Притоа, за
библиотеката на музејот, на господинот Марк Курц му подаривме одреден број
книги, меѓу кои: „Македонски везови“, „Македонската православна црква“, „Монографија за Атанас Близнаков“, „Македонскиот иселенички печат“, „Библискиот
речник на македонски јазик“ и друга литература за македонскиот народ во дијаспората и Македонија од Славе Николовски-Катин.
Музејот за дијаспората е единствен и по илјадници детали карактеристична
културна и национална установа на Израел, која ги отсликува и ги презентира
раселените Евреи во светот. Примерот на овој Музеј беше прифатен и во одредена смисла применет и во Република Македонија, кога во август 2000 година, во
рамките на Музејот на Македонија беше отворена изложбата „Иселеништвото од
Македонија“. Со сета своја скромност и материјални можности оваа изложба имаше порака дека треба во иднина да се иницираат и поттикнат Македонците во
дијаспората, да се организираат, да се приближат, да почувствуваат заедништво
и братска љубов меѓу нив, слично како на примерот на Евреите ширум светот.
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he history of humankind is divided by walls. Among those, three
have special significance: the Chinese Wall – the border between
the civilization and barbarity; the Berlin Wall – a testimony of an
idea to divide the viable European tissue into two parts; and the
Wailing Wall – the symbol of the place where the Jews from all over the world face
their destiny during the whole year.
The Western wall or the “Wailing Wall“ as the British mandatory administration call it, because of the prayers wetted with the tears of the Jews standing
against the wall, is considered to be the last remnant of the largest temple of
Judaism. It is the Temple which was built by Solomon, the son of King David, 3,000
years ago on a hill in Jerusalem.
Jerusalem is a city of the historical crossroads of the numerous holy places. It
is a city of multiethnic population, whose special architecture utilized only Jerusalem stone dug from the desert of a hilly configuration from whose heights one can
see the Dead Sea. Since the time of British rule there has been a law which regulated that the construction of all buildings, houses and other structures should
only be of white chisel stone.
Jerusalem is a city of timeless beauty and holy places. Throughout history, the
people of Jerusalem and those who come to bow have glorified and still praise it
as a city of eternity, as the center of the world, as the capital, and as a city of great
political power.
Accordingly, the city has been given several names in the Bible, in Moses’ records and in literature. Israelis call it Yerushalayim, which is the origin of its present name - Jerusalem which means the ‘city of peace’. However, the existence of
Jerusalem - the city of Christ's suffering, death and resurrection, has not been tied
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сторијата на човештвото е оградена со ѕидови. Меѓу нив, три
заземаат посебно место: Кинескиот ѕид; граница меѓу цивилизацијата и варварството; Берлинскиот ѕид, сведоштво за една
умисла да се пресече живото европско ткиво на два дела, и Ѕидот на плачот, симбол на секојдневната средба на Евреите од целиот свет со
својата судбина.
Западниот ѕид, наречен од британската мандаторска управа „Ѕид на плачот“, поради секојдневните, честопати со солзи накапени молитви на Евреите свртени со лицата кон ѕидот, се смета за последен остаток за најголемото
светилиште во јудизмот. Тоа е храмот кој на едно возвишение во Ерусалим го
изградил Соломон, синот на кралот Давид, пред 3.000 години..
Ерусалим е градот на историската крстосница на многубројните свети
места. Тоа е град со мултиетничко население, со посебна архитектура обликувана исклучително од ерусалимски камен ваден од пустината со ритчеста
конфигурација од чии височинки може да се види Мртвото Море. Инаку, постои закон уште од времето на Британците со кој се регулира изградбата на
сите згради, куќи и други објекти, да бидат исклучително со бел делкан камен.
Ерусалим е град на вечните убавини и на светите места. Низ милениуми,
населението на Ерусалим, но и оние што доаѓале и доаѓаат да му се поклонат,
го воспевале и го воспеваат како град на вечноста, како центар на светот, како
главен град, како град со голема политичка моќ...
Според тоа, тој има повеќе имиња што му се дадени во Светото писмо, во
Мојсиевите записи и во литературата. Израелците го нарекуваат Јерушалаим,
од каде потекнува и денешното негово име - Ерусалим, што значи „град на мирот“. Меѓутоа, за постоењето на Ерусалим - градот на Христовите маки, смрт
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to the notion of peace over the last two millennia. There is no sacred place in the
world where so much blood has been spilled. There is no other place in the world
where such vigorous battles were fought; there is no other place in the world with
such deep hatred and such fierce battles as in this holy city located on the cold
and gray cliffs of Mount Judah. The three world religions - Jewish, Christian, and
Muslim, made the city a center of division. At the same time, there is no place in
the world where so many prayers are told as in Jerusalem.
A place of the three religions
This holy city is adored by the Jews, Christians, and Muslims. Like almost
everything in this ancient holy city, the history of Jerusalem is interwoven with
uncertainties and contradictions. However, the historians agree that the city is
much older than 3,000 years which is recorded as an anniversary of its existence.
The size of the city changed with the changing generations, wherein each of
them left their traces challenging everything which was brought by the trade,
water supply, road network and other common goods, all of which have influenced
the change of its physical appearance in every period of its development. Today,
Jerusalem is a crown of that long-lasting history of the city being a crossroads of
the world. Both the Old and the New Town are a reflection of that eternal quest
for the sacred, for the peace and harmony, for a better future.
The story of Jerusalem begins when the powerful King David bought the hill
by the city. His desire was to build a sacred temple near the Ark of the Testimony
- the wooden chest containing the two stone tablets of the Ten Commandments,
which God announced to the children of Israel through Moses. However, King David, the powerful creator of the first Jewish state, was not allowed to build the
Temple because his hands were covered with blood. That holy duty was to become
a pledge for his son Solomon.
Since the time of Moses, the memory of the thousands of Jews buried under
the stones of the Egyptian pyramids has been handed down from generation to
generation. The building of the holy Temple as a permanent seat of the Ark of the
Testimony was to become a monument to the years of slavery, and to the decisiveness of the Jews neither to build towers for the foreign lords, nor to wander
across the deserts any longer. In the Temple the Jews found their own identity
and their country’s identity under the shed of the sanctuary which would seal
their alliance with God. Jerusalem became a holy city, and the Temple became the
sanctity of sanctities.
In order to remain permanently in the collective memories and to be an eternal inspiration for the new generations, each sanctity was to be desecrated first.
The Temple in Jerusalem was destroyed by the King of Babylon Nebuchadnezzar
II, and the Jews were taken as slaves to Babylon. A psalm which has become an
oath over the years originates from that time. It says:
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и воскреснување, во текот на последните два милениума не е врзан поимот
мир. Ниту на едно свето место во светот не потекле толку потоци крв како
овде. Никаде не се воделе толку жестоќи битки, никаде толку многу не се сеело омраа и не се напаѓале како во овој свет град што е сместен на ладните и
сиви карпи на планината Јуда. Трите светски религии - еврејската, христијанската и муслиманската, од градот направиле центар на раздорот. Истовремено, никаде не се кажале толку многу молитви како во Ерусалим.
Место на трите религии
Овој свет град го обожаваат и Евреите и христијаните и муслиманите.
Како и речиси сè друго во овој древен свет град, и самата историја на Ерусалим е проткаена со неизвесности и спротивности. Но, историчарите во едно се
согласуваат дека тој е многу постар од 3.000 години, колку што се одбележаа
како годишница од неговото постоење.
Неговата големина се менувала со менувањето на генерациите, од кои секоја на свој начин му давала свој печат, пркосејќи на сè она што со себе го носела трговијата, снабдувањето со вода, патната мрежа и другите општи добра
што влијаеле врз менувањето на неговиот физички изглед во секој период од
неговиот развој. Денешниот Ерусалим е круна на таа долгогодишна историја
на градот како крстопат на светот. И Стариот и Новиот град се израз на таа
вечна потрага по светото, по мирот и хармонијата, по подобрата иднина.
Приказната за Ерусалим почнува кога моќниот крал Давид го купил ридот над градот. Целта му била да изгради свет храм каде што би бил сместен
Заветниот ковчег во кој се чувале плочите со Десетте Божји заповеди што
Господ, преку Мојсие, им ги објавил на децата на Израел. На кралот Давид,
моќниот творец на првата еврејска држава, сепак, не му било дозволено да
го изгради Храмот, неговите раце биле крвави. Таа света должност ќе стане
аманет на неговиот син Соломон.
Уште од Мојсие, од колено на колено се пренесувал споменот на илјадниците Евреи кои останале затрупани под камењата на египетските пирамиди. Градењето на светиот Храм како трајно седиште на Заветниот ковчег, би
требало да биде паментик за годините на ропството, но и решеност никогаш
повеќе да не се градат кули за туѓите господари или бесконечно да се талка
по пустините. Со Храмот, Евреите се пронаоѓаат самите себе, на својата земја,
под сенката на светилиштето која ќе биде печат на нивниот сојуз со Бога. Ерусалим станува свет град, а Храмот светост над светостите.
Секоја светост, за да остане трајно во колективното сеќавање и да биде
вечна инспирација на новите генерации, најпрвин, мора да биде осквернавена. Храмот во Ерусалим бил разурнат од вавилонскиот крал Набукодоносор, а
Евреите биле протерани како робови во Вавилон. Оттогаш потекнува псалмот
кој со текот на времето се претвора во заклетва. Тој гласи:
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“If I forget you Jerusalem, let my right hand forget its skill! Let my
tongue stick to the roof of my mouth, if I do not remember you, if I do
not set Jerusalem above my highest joy!“

The name of Jerusalem is mentioned for the first time in the ancient ‘Book
of Genesis’ which says that: “Melkisetek, the King of Salem brought out bread
and wine – an act which made him a priest most close to God“. Melkisetek adored
Abram for his victory over King Chedorlaomer 4,000 years ago. There are also
known historical records of Isaac, the adherent of Abram who told the citizens of
Jerusalem that: “God is watching“ and the King of Salem added: “I called it Jerusalem, one who will see it has seen everything“. This record is registered since the
time when the Jews came to the Promised Land Canaan from Egypt and when the
city was still not established. At the time of Joshua, although the Jews were fighting against the King of Jerusalem, it still remained under the rule of Jebusites.
They ruled the city until 1,000 BC when King David conquered Jerusalem and the
city became the capital of the Kingdom of Israel. Since that time, it has also been
called City of David. King David assigned a governor of Jerusalem and surrounded
it with new walls.

At the ‘Wailing Wall’
In approximately 950 BC, Jerusalem was ruled by Solomon. Later, or “480
years after the children of Israel left Egypt“, the first temple was built in the
city. Solomon later furnished it by building palaces and other structures and
strengthening the city walls, Jerusalem thus becoming the religious and political centre of the Israeli people.
However, in 922 BC Solomon’s son divided the kingdom into two parts: the
Israeli Kingdom of Israel to the north and the Kingdom of Judah to the south.
Jerusalem continued to develop within the Kingdom of Judah. In 702 BC, King
Hezekiah, preparing for the battle with the Persians, fortified the city with new,
tall walls and redirected the water through tunnels. As a result, the attacks of
the Assyrians and Babylonians were successfully repulsed.
However, in 538 BC Jerusalem was conquered by the Babylonians who had
ruled the city for about 50 years. The restoration of the capital began at that
time and another temple was built – the remnants of which are still present in
the foundations of the new basilica. Later, Ezra or Esdras, the Jewish writer who
had returned to Israel from the Babylonian slavery in the Kingdom of Persia,
also established city rules for development of Jerusalem, forbidding mixed marriages, among the rest.
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„Ако те заборавам Ерусалиме, нека ми се исуши десната рака,
јазикот нека ми се залепи со непцето, ако те заборавам, ако ти,
Ерусалиме, не ми бидеш најголема радост“.

Името на Ерусалим за првпат се споменува во престарата книга „Постанок“, во која се вели дека „Мелкиседек, крал на Салем донел леб и вино и така
тој станал свештеник близок до Бога“. Мелкиседек, всушност, му се восхитувал
на Абрахам за неговата победа 4.000 години пред тоа. Во историјата се познати и записите на Исак, приврзаник на Абрахам, кој им зборувал на граѓаните на
Ерусалим дека „Господ гледа“, а кралот на Салем на тоа додал „Го нареков Ерусалим, кој ќе го види него, видел сè“. Овој запис е регистриран од времето кога
Евреите дошле во ветената земја Канаан од Египет и кога градот уште не бил
основан. Во времето на Хошуа, Евреите се бореле против кралот на Ерусалим,
но тој, сепак, останал во власта на Хебусит. Така било, речиси, до 1.000 година
пред новата ера кога кралот Давид го освоил Ерусалим и тој станал главен
град на Израелското Кралство. Од тоа време се нарекува и Давидов град. Кралот Давид поставил гувернер на Ерусалим и го опколил со нови ѕидишта.

Кај „Ѕидот на плачот“
Околу 950 година пред новата ера со Ерусалим владеел Соломон. Подоцна, односно „480 години откако децата на Израел го напуштиле Египет“,
веќе е изграден и првиот храм во градот. Потоа, Соломон го разубавува со
изградба на палати и други згради и уште повеќе ги зајакнал ѕидиштата на
градската крепост, со што Ерусалим прераснува во религиозен и политички центар на Израелците.
Меѓутоа, во 922 година пред новата ера, синот на Соломон го поделил
кралството на два дела: Израелско Кралство на север и Јудејско Кралство
на југ. Ерусалим продолжува да се развива во Јудејското Кралство. Во 702
година пред новата ера, кралот Хезекија, подготвувајќи се за борба со Персијците, го утврдил градот со нови високи ѕидови и спровел вода преку
тунели. Тоа придонело успешно да се одбиваат нападите на Асирците и на
Вавилонците.
Но, во 538 година пред новата ера, сепак, Ерусалим потпаѓа под власта
на Вавилонците, кои со него владееле околу 50 години. Во нивно време
почнува обновата на престолнината и се гради уште еден храм чии остатоци и денес ги има во дел од темелите на новата базилика. Подоцна Езра
или Ездра, еврејски писател кој се вратил во Израел од вавилонското ропство на Персиското Кралство, составил и градски правила за развој на Ерусалим. Меѓу другото тој ги забранил мешаните бракови.
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Jerusalem has been conquered by numerous warriors, including Alexander of
Macedon. It is especially interesting that the city flourished during the rule of
Alexander of Macedon who came there in 332 BC, after expelling the Persians.
During his time, and during the time of his successor Ptolemy, Jerusalem was
invigorated as a religious center and became an image of the spiritual hegemony
of the Israelis.
The Romans, who invaded the city in 63 BC and stayed there until 324 AC,
built numerous castles, parks, and public buildings. The temple which was partially restored after the victory of the Persian King Cyrus over the Babylonians
was finally renewed by the Jewish King Herod. According to Flavius Josephus, the
Temple was the most magnificent structure in the world at the time.
The Holy Temple finally vanished in the fire set by the Roman legions of Titus
Flavius in 70 AC. There are allegations that before the final battle for Jerusalem,
Titus Flavius and his closest advisers had decided to spare the Temple as a testimony of the excellence of human construction ingenuity. Despite of all the efforts, the place devoted to God was swallowed by the flames of hatred. Only one
supporting wall has remained, and that is today’s Wailing Wall.
According to legend, in the night when Jerusalem was illuminated by the fires
which have turned a new page in the history of the Jews, the priests threw the
keys of the Temple toward the sky, saying the words: “Dear Lord now you keep
these keys“. As the wind of history has blown the ashes of the Temple throughout
Judea, so it has blown the Jews throughout the world.
During their many centuries of wandering throughout the world, the memory
of Jerusalem and the Temple have always urged the Jews to endure all the difficulties and helped them believe that some day they would return to their land.
During the construction of each synagogue, wherever the Jews were living, one
uncolored stone was left in the wall – as a memory of Jerusalem. Each synagogue
is oriented toward the Holy City. The day of each Jewish family has begun and
ended with remembrance of Jerusalem. That is a rule which we, Macedonians all
over the world should also follow by turning to the Macedonian Jerusalem, the
eternal Ohrid.
History can hardly find another example of such connection of one community to its ancestral land and its spiritual origin. The long centuries of permanent
exodus, humiliations, sufferings and exterminations during the fierce attacks of
anti-Semitism have strengthened that connection between every Jew and Jerusalem even more, thus giving it an aura of most sacred intimate secret. The
thought of Jerusalem has invigorated the spirit of the Jews expelled from Spain
and the martyrs from Auschwitz.
The Jews lived their lives with the thought of Jerusalem and this thought of
Jerusalem made their suffering easier.
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Ерусалим бил освојуван од бројни воини, меѓу нив и од Александар Македонски. Меѓутоа, особено интересно е тоа што градот доживува значаен процут за времето на Александар Македонски, кој овде дошол во 332 година, пред
новата ера, протерувајќи ги оттука Персијците. Во неговото време, како и во
времето на неговиот наследник Птоломеј, Ерусалим јакнел како религиозен
центар и станал израз на духовната хегемонија на Израелците.
Со доаѓањето на Римјаните во 63-та година пр.н.е., кои овде останале сè до
324 година од н.е., се подигнале бројни замоци, паркови и јавни згради. Храмот, делумно бил обновен по победата на персискиот крал Кир над Вавилонците. Меѓутоа, конечно го обновил еврејскиот крал Ирод, за што Јосиф Флавиј
ќе рече дека Храмот бил највеличенствената градба на тогашниот свет.
Светиот Храм конечно исчезнал во огнот на римските легии на Тит Флавиј,
во 70-тата година од н.е. Се наведува дека на советувањето пред решавачката битка за Ерусалим, Тит Флавиј и неговите најблиски соработници, решиле
да го поштедат Храмот, како сведоштво за возвишеноста на човековиот градителски гениј. Меѓутоа, воениот жар има свој резон: местото посветено на
Бога го проголтале огнените јазици на омразата. Останал само еден потпорен
ѕид - денешниот Ѕид на плачот.
Легендата вели дека ноќта кога Ерусалим бил осветлен од огновите кои
отворале нова страница во историјата на Евреите, свештениците ги фрлиле
клучевите од Храмот кон небото, со зборовите: „Боже, чувај ги сега ти овие
клучеви“. Ветерот на историјата го развеал пепелиштето на Храмот низ Јудеја,
а Евреите низ целиот свет.
За време на долгите векови прокоба низ туѓиот свет, сеќавањето на Ерусалим и Храмот бил поттик за Евреите да ги издржат сите неволји, но и верба
дека еден ден повторно ќе се вратат на својата земја. При градбата на секоја
синагога, секаде каде што живееле Евреите, се оставал еден необоен камен
во ѕидот - сеќавање на Ерусалим. Секоја синагога е завртена во правец на
Светиот град. Со мислата за Ерусалим почнувал и завршувал денот на секое
еврејско семејство. Правило кое и ние Македонците од секаде во светот треба
да го применуваме со вртење кон македонскиот Ерусалим, вечниот Охрид.
Во историјата тешко може да се најде друг пример за толкава поврзаност
на една заедница со прадедовската земја и со своето духовно извориште. Долгите векови на перманентен егзодус, понижувања, страдања и истребувања во
силните налети на антисемитизмот, само уште повеќе ја зацврстиле таа врска
меѓу секој Евреин и Ерусалим, давајќи и аура на најсвета интимна тајна. Мислата за Ерусалим го крепела духот на прогонетите од Шпанија и мачениците од
Аушвиц.
Евреите живеат со мислата дека со Ерусалим се живее и смртта ја прави
полесна.
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The wall of division divides Jerusalem into East and West. This wall is not only
a physical partition between the two parts of Jerusalem, but it also makes great
divisions in the everyday life of the local population.
During our visit we heard the story of a young man who lived in the Palestinian
part and fell in love with an Arab girl who lived in the Israeli part. Naturally, their
love should have been crowned with marriage, but because they lived on different
sides of the wall they could meet only three days a week. In order to receive Israeli
citizenship the young man had to reach the age of 35 and he was only 23.
On the other hand, if he obtained Israeli citizenship, he would not be able to
enter the Palestinian territory and visit his family. Despite all these obstacles,
they still chose to be together.
The Wailing Wall is a holy place for the Jews. The place where Jews pray every
day, a place where women and men pray separately, the place where, according
to Jews, the biggest events which marked the history of the mankind occurred. It
is the place of the stone from which the world was founded, the place of the birth
of the first man, Adam, the place where Abraham served God, the place of the
preaching of Jesus, the place of the first and second temple of the Jews.
Their sorrow for Jerusalem could not be suppressed even in the moments of
their highest happiness; during the wedding ritual, the Jewish groom crashes a
glass with his right leg as a symbol of demolition of the Jerusalem Temple. Then
follows the prayer – with mandatory mentioning of the Holy City, after which the
celebration follows which is also full of memories of Jerusalem. Each new home,
each new generation is a step closer to the realization of their dream of the
dreams – of returning to Jerusalem.
During the celebration of the great Jewish holiday – Pesach, the Jews greeted
each other with the oath: “Next year in Jerusalem“. All of them knew that “next
year“ means decades, centuries. However, not one of them had a doubt that that
day would come. And that day came. “If you really want it, then it is not a dream
– to live as a free people in your own country“, said Theodor Herzl, the father of
Zionism, Jewish political movement whose goal was to create the state of Israel.
Since the end of the last century, thousands of Jews from around the world
have bought a one-way ticket to the land about which they had no clue and to
which they were not connected by anything but their memories and oath: “If we
forget you Jerusalem…“
The Wailing Wall is a holy place for the Jews. The place where Jews pray every
day, a place where women and men pray separately, the place where, according
to Jews, the biggest events which marked the history of the mankind occurred. It
is the place of the stone from which the world was founded, the place of the birth
of the first man, Adam, the place where Abraham served God, the place of the
preaching of Jesus, the place of the first and second temple of the Jews.
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Ѕидот на поделбата го дели Ерусалим на Источен и Западен дел. Овој ѕид
покрај тоа што е физичка поделба помеѓу двата дела на Ерусалим, прави огромни поделби и во обичниот живот на мештаните.
При нашата посета ја слушнавме сторијата за младото момче кое било од
палестинскиот дел на Ерусалим и кое било во љубов со Арапка која живее на
израелскиот дел од Ерусалим. Природно, нивната љубов требало да се круниса
со брак, но поради тоа што живееле од двете страни на ѕидот, можеле да се
гледаат само три дена во неделата.
Доколку момчето сакало да добие израелско државјанство, морале да наполни прво 35 години, (а имал 23). Доколку добие израелско државјанство, веќе
никогаш немало да може да влезе на палестинска територија и да ги види своите роднини. И покрај сите тие пречки, сепак, тие решиле да бидат заедно.
Ѕидот на плачот е свето место за Евреите. Местото каде Евреите секојдневно се молат, место каде жените и мажите одвоено се молат, местото каде,
според Евреите, се случиле најголемите настани кои го одбележале човештвото. Тоа е местото каде се наоѓа каменот од кој е основан светот, раѓањето
на првиот човек Адам, местото каде Аврам му служел на Бог, проповедањето
на Исус, првиот и вториот храм на Евреите.
Жалта за Ерусалим не можела да биде потисната и во миговите на најголемата среќа; за време на свадбен ритуал, младоженецот - Евреин со десната
нога ја здробува чашата, како симбол на уривањето на ерусалимскиот Храм.
Потоа следува молитвата - со задолжително споменување на Светиот град, па
дури потоа да настапи славењето кое, исто така, не е лишено од помислата на
Ерусалим; секој нов дом, секоја нова генерација е на чекор поблиску на остварувањето на сонот над соништата - враќањето во Ерусалим.
За време на прославувањето на големиот еврејски празник - Пасха, од
уста на уста на еврејската заедница се пренесувал заветот: „Догодина во Ерусалим“. Сите знаеле дека тоа „догодина“ значи децении, векови. Меѓутоа, никој не се сомневал дека ќе дојде денот. И, навистина дојде денот. „Ако тоа го
сакате тогаш тоа не е сон - да живеете како слободен народ во својата земја“,
зборуваше Теодор Херцл, таткото на ционизмот, сееврејско политичко движење чија цел беше создавање на државата Израел.
Од крајот на минатиот век, илјадници Евреи од сите делови на светот купуваа билет за еден правец: за земјата за која не знаеја ништо и за која не ги
врзуваше ништо, освен паметењето и заветот - „Ако те заборавам Ерусалиме...“
Ѕидот на плачот е свето место за Евреите. Тоа е еден од ѕидовите на вториот храм на Евреите кој бил срушен во дамнешно историско време. Местото
каде Евреите секојдневно се молат, место каде жените и мажите одвоено се
молат, местото каде, според Евреите, се случиле најголемите настани кои го
одбележале човештвото. Тоа е местото каде се наоѓа каменот од кој е основан
светот, раѓањето на првиот човек Адам, местото каде Аврам му служел на Бог,
проповедањето на Исус, првиот и вториот храм на Евреите.
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odern Israel does not resemble the country it was in the past.
The huge Judean Desert which occupies about 60% of the total territory of Israel is constantly being transformed into a
green oasis. There, with the construction of various irrigation
systems, mostly ‘drip irrigation’ systems, and the excavation of stone from the
sandy areas for building urban settlements, they have managed to create a fertile
soil. Therefore, today one can see a larger number of greenhouses, hothouses,
vineyards and fruit plantations, industrial crops, wheat, numerous nursery-gardens, flower gardens, and large green areas. In order to achieve all of these, they
use the water from the Galilee Sea as a main source of irrigation. It is often said
that the one who holds the wells located at the Golan Heights and the waters of
the Galilee Sea, he is the master of the life in the Holy Land.
Israel’s population is constantly increasing so it is difficult to say its exact
number. However, according to the last census, it now has over 8 million inhabitants. Of its total population, over 6 million are Jews, mostly from Russia, that is,
the Soviet Union (about 1 million), and from many European and other countries
in the world. The remaining part of the population is composed of 80% Muslims,
and 20% Christians (Catholics and Orthodox). Arabs (Palestinians) who decided
to live in Israel after 1948 have Israeli citizenship, while the 2 million Palestinians
who live in Gaza, Bethlehem, Jericho and other cities under Palestinian administration, are not citizens of Israel.
Official languages in Israel are the Hebrew (Ibri) and the Arabic, written from
right to left. English and Russian are also used in everyday communication. During
their history, the Jews have often used two or more languages, but now they consider Hebrew to be the original one. It is the language in which their monuments of
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енешен Израел многу малку личи на она што бил во минатото. Огромната Јудејска Пустина која зафаќа шеесетина отсто
од вкупната територија на Израел, постојано се претвора во
зелена оаза. Таму, со изградбата на разни мелиорациони и
други зафати, најмногу од системот „капка по капка“, потоа со копањето на
каменот од песочните предели за градба на урбаните населби, се создава
плодна почва. Затоа, денес, на тие простори можат да се видат огромен број
пластеници, стаклени градини, лозови и овошни плантажи, индустриски растенија, жито, безброј расадници, цветни градини и бројни зелени површини.
За да се постигне сето ова како главен базен за наводнување се користи водата од Галилејското Езеро. Често се вели дека тој кој ги држи изворите на
висорамнината Голан и водите на Галилејското Езеро, тој го држи во своите
раце животот на Светата земја.
Бројот на населението во Израел е во постојан пораст, затоа е тешко да
се одреди точниот број. Меѓутоа, според последниот попис на населението
во Израел, денес живеат над 8 милиони жители. Од вкупниот број на населението над 6 милиони се Евреи, поголем дел од Русија, односно од Советскиот
Сојуз (околу 1 милион), како и од поголем број европски и други земји во светот. Од преостанатиот милион од населението осумдесет отсто се муслимани, а дваесет отсто се христијани (католици и православни). Арапите (Палестинците) кои останаа да живеат во Израел по 1948 година, имаат израелско
државјанство, додека бројката од околу 2 милиона Палестинци кои живеат
во Газа, Витлеем, Ерихон и во други градови под палестинска управа, не се
државјани на Израел.
Службен јазик во Израел е хебрејскиот (ибри), како и арапскиот јазик, на
кои се пишува од десно кон лево. Исто така, англискиот и рускиот јазик имаат свое место во секојдневното комуницирање. Инаку, во текот на својата
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culture and numerous literary works are written. The Hebrew language belongs to
the group of Northwestern Semitic languages.
The ideals of the Jews were achieved in 1948
The Jews realized their centuries-long ideals for creation of their own state in
1948. Indeed, finally they achieved their goal because the Jews around the world
have always nurtured their devotion and love toward the new state and the Jewish people, showing great humanity through various donations for their country,
for the Jews and for a brighter future of their homeland. According to some data,
since the time of the first immigration waves in the new state of Israel, they have
always been supported financially by the wealthy Jews living in the Diaspora. In
recent times, especially after World War II, the financial donations of that kind
were increased and are still increasing. That is the reason why Israel today is a reality and pride of many individuals who have supported the state, the large number of institutes and institutions which are a reality and present a challenge for
the new generations.
Since 1948, the Jews from the Diaspora have established in Israel numerous
foundations, donations, institutions and other forms of financing. In their specific
way, these express the testaments, wishes, love and motives of many Jews from
around the world, especially those who live in the United States of America and
Canada. By those donations, presents, gifts, establishment of foundations and
other forms of financial assistance the Jews in fact stimulate, support and urge
for a better future of their country and their people in Israel. In addition, there is
one tradition created which manifests the commitment and affection of the Jews
toward everything which is achieved in their country. Such relationships create
permanent ties among the Jews in the Diaspora and in Israel. Following the example of the Jews, a number of Macedonians in the Diaspora have formed their
own foundations in the Republic of Macedonia. Among them, we need mention
the following: Atanas Bliznakov, Petar Stamatov, George Atanasoski from USA,
and Lefter Mantse, PhD from Canada.
Today the number of foundations established by the Jews from the Diaspora who support the existence of Israel is much higher and those are of priceless
importance for the development of the economic, political, cultural, educational,
technical, technological and other fields. These Jewish foundations and donations
led to the establishment of the Yad Vashem Museum, which means ‘Monument
and name’ where material, ethic and other means of many famous and recognized
persons of Jewish origin worldwide are built-in.
The Yad Vashem Museum is near the entrance to Jerusalem, on the way from
Tel Aviv, where the cemeteries are located on a steep hill. The Museum, which is
constantly being enlarged, was built at this spot behind the speechless witnesses
of history. It is a place where the visitor can face the sad history of the Jewish
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 сторија Евреите често користеле два или повеќе јазици, но сега хебрејскиот
и
го сметаат за изворен, со кој се напишани нивните споменици на културата и
разните книжевни дела. Хебрејскиот јазик спаѓа во групата на северозападни
семитски јазици.
Во 1948 година остварени стремежите на Евреите
Остварувањето на вековните идеали за создавање сопствена држава
и многудецениските стремежи на Евреите за Светата земја се остварија во
1948 година. Вистина, постигната е целта бидејќи кај голем број Евреи ширум светот секогаш тлеел донаторскиот однос и љубовта кон новата држава и
големата хуманост кон својот народ, кон еврејството, кон посреќната иднина
на својата идна татковина. Според некои податоци, уште од времето на почетните доаѓања на првите жители во новата држава Израел, тие биле финансиски помагани од богатите Евреи во дијаспората. Во поново време, пак,
особено по Втората светска војна таквите финансиски донации се зголемувале и се зголемуваат од ден-во ден. Затоа, Израел денес е реалност и гордост
на многумина кои материјално го помогнале опстојувањето на државата, на
големиот број институти и институции, кои се реалност и предизвик за новите
генерации.
Во периодот од 1948 година па до денес, Евреите од дијаспората во Израел формирале голем број фондации, донации, институции и други форми
на финансирање, кои на свој специфичен начин ги изразуваат завештанијата,
желбите, љубовта и мотивите на голем број Евреи ширум светот, особено на
оние кои живеат во Соединетите Американски Држави и Канада. Со давањето донации, поклонувања, дарувања, со формирањето на фондации и други
форми на помош, всушност, Евреите ја стимулираат, ја помагаат и поттикнуваат подобрата иднина на својата држава и на својот народ во Израел. Притоа, таму е создадена една традиција со која се манифестира приврзаноста и
љубовта на Евреите кон сè она што се постигнува во нивната држава. Таквите
релации создаваат трајни врски меѓу Евреите во дијаспората и Израел. По
примерот на Евреите одреден број Македонци во дијаспората формираа свој
фондации во Република Македонија. Меѓу нив треба да се истакнат: Атанас
Близнаков, Петар Стаматов, Ѓорѓија Џорџ Атанасоски од САД и д-р Лефтер
Манче од Канада.
Денес бројот на фондациите кај Евреите од дијаспората кои го помагаат
опстојувањето на Израел е многу голем и е од непроценливо значење за развојот на економско, политичко, културно, образовно, техничко, технолошко и
друго поле. Како резултат на еврејските фондации и дарувања, посебно место
за одбележување има Музејот „Јад ва’Шем“ што значи „Споменик и име“, во
кој се вградени материјални, морални и други средства на многу познати и
признати личности во светот од еврејско потекло.
Музејот „Јад ва’Шем“ се наоѓа во непосредна близина на влезот во Ерусалим, на патот од Тел Авив, каде на еден стрмен рид се сместени гробиштата.
Тука до овие неми сведоци на историјата е изграден Музејот кој постојано се
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people. It is the place which is visited by thousands of students, young and adult
people, soldiers and tourists. It is the place where future generations are being
forged, taught and educated in the spirit of Judaism, in order not to forget the
horrors of the Holocaust.
The idea to establish the Yad Vashem Museum dates back to the time of
World War II when the rumors of mass exterminations of the Jews under the
German occupation were spread. Thus, in September 1942 a Jewish National
Foundation Board was established by Mordechai Shenhavi, a member of Kibbutz
Mishmar Ha’emek. In the meantime there were many consultations, agreements,
instructions and other negotiations made with numerous Jewish organizations
and individuals in Israel and the Diaspora. Thus, in February 1946 the office of
Yad Vashen was opened in Jerusalem as well as its branch in Tel Aviv, in order to
spread out their activities.
After the constitution of the Jewish state, Israel, in May 1948, and especially
after the military activities ended, it was proposed that Yad Vashem become a
separate state institution whose major goal would be to register the victims of
the Holocaust. Later, in 1953 the Parliament of Israel (Knesset) passed a Law on
the Yad Vashem Museum which was published and entered into force in August
1953.
However, the main mission of the Yad Vashem Museum was to carry out a
commemoration and documentation of the events, as well as complete selection,
research and publication of the evidence of the Holocaust, then to make a selection and registration of the victims’ names, as well as to conduct a further research and education of the coming generations. This modern institution of Israel
is one of the most equipped in the world and it can serve as an example. The Yad
Vashem Museum consists of about ten departments including: the International
School for Holocaust Studies, the Library, Museum, special sections and others.
The Yad Vashem Museum is a complex which every Jew, whether from Israel or
the Diaspora, must visit, as must other visitors also, as we were from Macedonia
coming to the Promised Land, which is the destiny and the future of the Jews.
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проширува и надградува. Тој е местото каде посетителот се среќава со тажните страници од историјата на еврејскиот народ. Тоа е просторот што е посетен
од илјадници ученици, млади и стари, војници и дојденци. Тој е местото каде
идните генерации се калат, учат и се воспитуваат во духот на еврејството, со
цел да не го заборават ужасот од холокаустот.
Идејата за формирање на Музејот „Јад ва’Шем“ датира од времето на Втората светска војна, кога се ширеле извештаите за масовното уништување на
Евреите со германска окупација. Така, во септември 1942 година, бил формиран Одбор на еврејскиот национален фонд, чиј основоположник бил Мордецар Шенхави член на кибуцот Мишмар Емек. Во меѓувреме биле направени
многубројни консултации, договори, упатства и други преговори со бројни еврејски организации и поединци во Израел и во дијаспората. Така, во февруари
1946 година е отворена канцеларија на „Јад Ва’шем“ во Ерусалим и нејзино
одделение во Тел Авив, со цел да се прошират нивните дејности и активности.
Со конституирањето на еврејската држава, Израел, во мај 1948 година,
а особено по завршувањето на воените активности, било предложено „Јад
ва’Шем“ да постане институција на државата, чија цел била да ги регистрира
жртвите од холокаустот. Подоцна во 1953 година, Собранието на Израел (Кнесетот) изгласал Закон за Музејот „Јад ва’Шем“ кој во август истата година е
публикуван и стапил во сила за негово отпочнување со работа.
Инаку, главната мисија на Музејот „Јад ва’Шем“ била да изврши комеморација и документација на настаните, како и целосна селекција, истражување
и публикување на доказите за холокаустот, потоа да направи избор и регистрација на имињата од жртвите, како и понатаму да истражува и да ги едуцира генерациите што доаѓаат. Оваа современа институција на Израел е една
од најопремените во светот која може да послужи за пример. Музејот „Јад
ва’Шем“ е поделен на десетина одделенија, од кои посебно заслужуваат да
се споменат: Пеколот на имињата, Меѓународното училиште за проучување
на холокаустот, Библиотеката, Музејските специјални одделенија и други. Музејот „Јад ва’Шем“ во целина е неодминливо место за секој Евреин од Израел
или од дијаспората, како и за посетителите како што бевме ние од Македонија
кои доаѓаат во Ветената земја, која е судбината и иднината на Евреите.

Дел од вистината за Израел и Евреите

111

FROM JERUSALIM
TO MASADA

C

hristians usually call Jerusalem the city of death and victory, and
Israel the land of big events where the turning point in the history
of all peoples and for all times has happened. It is confirmed by the
many holy places that are tied to the past, especially to the Christianity. Near the former Sheep Gate in Jerusalem is Bethesda, which means “house
of mercy“. It is a bath or bathroom, whose water has been delivered to the temple
through underground channels. Its water is believed to have healing properties,
thus many sick, lame and blind people visit it constantly. Close by, near the Lion’s
gate is the Saint Anne Church, which is near the birthplace of the Virgin Mary. The
Tomb of the Virgin Mary Church is also there.
The village of Ein Karem is located near Jerusalem. In the Bible it is known as
Ein Hakarem, which means “a source in the vineyard“. It is situated on a beautiful
hill which has been a part of Jerusalem since 1961. The Church of St. John the
Baptist is located there. This Biblical place is known by the events of the Gospel
and it is connected to the visit of Mary, mother of Jesus Christ, to her cousin
Elizabeth, the mother of John the Baptist. There is also the Crypt “cave of blessing“, where it is thought that John the Baptist, the forerunner of Jesus Christ,
was born. Bethany (Bethandz), which means “ poor house“ or “house of misery“
is a village to the east of the Mount of Olives on the road to Jericho. Jesus’ friend
Lazarus and his sisters Mary and Martha, whom he has often visited, lived there.
In Bethany Jesus Christ brought Lazarus back to life a few days after his death.
This place is also known for being the place where Jesus retreated and spent
the night upon his official entry into Jerusalem. Nowadays, the Church of Saint
Lazarus is located there.
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ОД ЕРУСАЛИМ
ДО МАСАДА

Е

русалим, обично христијаните го нарекуваат град на смртта и
победата, а Израел земјата на големите настани каде што се извршила пресвртницата на историјата на сите народи и за сите
времиња. Тоа го потврдуваат многубројните свети места кои се
врзани за минатото, особено за христијанството. Во близината на некогашната
Овча порта во Ерусалим се наоѓа Витезда (Bethesda), што значи „дом на милосрдието“. Тоа е бања, односно купатило, чии води преку подземни канали оттаму се одведувале до храмот. Се верува дека водата е лековита, затоа постојано
ја посетувале многу болни, сакати и слепи луѓе. Таму, во близината на Лавовската порта е црквата „Света Ана“, што е во непосредна близина на родното место
на света Богородица. Исто така, тука е црквата „Гробот на света Богородица“.
Во близината на Ерусалим се ноаѓа селото Еин Карем, во Библијата познато
како Еин Хакарем, што значи „извор во лозјето“. Тоа е сместено на еден прекрасен
рид кој од 1961 година е дел на Ерусалим. Во него се наоѓа црквата „Свети Јован
Крстител“. Ова библиско место е познато по настаните во Евангелието и е поврзано со посетата на Марија, мајката на Исус Христос, на својата роднина Елисавета,
мајката на Јован Крстител. Тука се наоѓа и криптата „Пештерата на благословот“,
во која се смета дека е роден Јован Крстител, претходникот на Исус Христос. Исто
така, и Ветаниа (Bethandz), што значи „куќа на сиромашните“ или „дом на бедата“,
е село на исток од Маслиновата Гора на патот кон Ерихон. Таму живеел Христовиот пријател Лазар со неговите сестри Марија и Марта, кои тој често ги посетувал.
Во Ветаниа Исус Христос го воскреснал Лазар неколку дена по неговата смрт. Ова
место е познато и по тоа што по свеченото влегување во Ерусалим, Исус таму се
повлекол и ја поминал ноќта. Денес таму се наоѓа црквата „Свети Лазар“.
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Desert oases
The northern part of Israel, however, is the contrast of everything that is included in the deserts of the south. When getting deeper into the Galilee area, one
gets the impression that nature there has poured its entire wealth. Therefore,
one who first sets foot in this area is difficult to be convinced that Israel is a small
desert country. There is no inch of bare land; everything is full of greenery, spacious parks, flowers, palm trees, dates, eucalyptus trees, avocado, orchards and
vineyards. In those northern regions, as a keen human eye before horizon the Sea
of Galilee is shimmering. It is the largest outdoor pool from which water is drawn
for irrigation of production areas, not only locally but also the desert areas. However, it is also one of the main reservoirs for water supply of the population.
The southern part of the valley through which the Jordan River passes is also
an important historical area for the three religions. Namely, the largest oasis in
the Judean Desert is Jericho. Today it is a city under Palestinian autonomy, in the
southern Jordan Valley, at the crossroads to Jerusalem and Beit Shean on the
east side of Jordan. In the Arabic language this city is called Jericho. Although located deep in the desert, Jericho still has the richest sources of water that allowed
this settlement to become one of the most productive areas in the production of
agricultural products. All kinds of fruit and the most beautiful flowers are grown
there.
Jericho, the City of Palms is the first city conquered after the return of the
Israeli people from Egyptian slavery, after crossing over the Jordan River, and under the leadership of Joshua. It is a town where Israelis entered playing trumpets.
It then became the city of the chief tax-collector Zacchaeus, whose home Jesus
Christ also visited, and the place where the Savior had healed a blind man. West of
Jericho over Jordan valley is the Mount of Temptation where Jesus Christ stayed
for 40 days after his baptizing. Today there is a cave over which a chapel is built. It
is believed that Jesus Christ fasted in this place for 40 days and 40 nights.
Jericho lies in the space of the lowest elevation of minus 250 meters and it
is the lowest settlement on the Globe. According to the archeological findings
dating back to the seventh millennium, Jericho is one of the oldest urban civilizations in the world. However, some new research suggests that this settlement
has been inhabited for 10,000 years. The Jewish people lived here 1,400 years
ago, and today it is populated by Arabs, whose number is about 30,000 Muslims
and Christians.
Jericho is a rustic town, but recently it has been changing increasingly with
the construction of hotels, so-called winter palaces and other buildings. The palace of Arafat and those of other wealthy Palestinians who come here in the winter
months when the temperature is 17 to 20 degrees Celsius are also here. During
the summer it is very warm with a temperature of around 50 degrees Celsius. For
tourists and other visitors Jericho is attractive and it has a rich history. It is the
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Пустински оази
Северниот дел на Израел, пак, е контраст на сè она што го содржат пустинските предели на југот. Кога сè повеќе се навлегува во Галилејската област,
се добива впечаток дека природата овде го истурила сето свое богатство. Затоа, оној што првпат стапнува на овие простори тешко може да се убеди дека
Израел е мала пустинска земја. Нема ниту педа голо земјиште, сè е со зеленило, со пространи паркови, со цвеќиња, палми, урми, еукалиптуси, авокадо,
овоштарници и лозја. Во тие северни предели, како бистро човечко око пред
хоризонтот трепери Галилејското Езеро. Тоа е најголемиот отворен базен од
каде што се црпи вода за наводнување на производствените површини, не
само на овие туку и на пустинските површини. Меѓутоа, тоа е еден од главните
резервоари и за водоснабдување на населението.
Исто така, и јужниот дел на котлината низ која врви реката Јордан е значаен историски простор за трите религии. Имено, најголемата оаза во Јудејската
Пустина е Ерихон. Тоа денес е град под палестинска автономија, во јужната
Јорданска Долина, на крстопатот кон Ерусалим и Бет Шеан на источната страна на Јордан. На арапски овој град се нарекува Ерихo. Иако се наоѓа длабоко
во пустината, сепак, Ерихон ги има најбогатите извори со вода, што овозможија оваа населба да се претвори во една од најпродуктивните во производството на земјоделски производи. Тука се произведуваат сите видови овошје,
а растат и најубавите цвеќиња.
Ерихон, градот на палмите е првиот освоен град по враќањето на израелскиот народ од египетското ропство, по преминот преку реката Јордан, а
под водство на Исус Навин. Тој е град во кој Израелците влегле свирејќи на
труби, за потоа да стане градот на цариникот Закхеј, чиј дом го посетил и Исус
Христос и на кое место Спасителот излекувал и некој слеп човек. Западно од
Ерихон над котлината Јордан се наоѓа Планината на искушенијата каде што
Исус Христос по крштевањето престојувал 40 дена. Денес тука има пештера
врз која е изградена капела. Се верува дека Исус Христос на ова место постел
40 дена и 40 ноќи.
Ерихон лежи во просторот на најдепресивниот дел од минус 250 метри и
претставува најниска населба на Земјината топка. Според археолошките наоди, што датираат уште од седмиот милениум, Ерихон е една од најстарите
градски цивилизации во светот. Меѓутоа, некои нови истражувања покажуваат дека оваа населба била населена уште пред 10.000 години. Еврејското
население овде живеело до пред 1.400 години, а денес живеат Арапи, чиј број
на жители изнесува околу 30.000 муслимани и христијани.
Ерихон е град од селски тип, меѓутоа, во последно време со изградбата
на хотели, таканаречени зимски палати и други објекти сè повеќе го менува
својот изглед. Тука е Палатата на Арафат и на некои други богати Палестинци кои овде доаѓаат во зимските месеци кога температурата изнесува од 17
до 20° Целзиусови. Во летниот период овде е многу топло со температура од
околу 50° Целзиусови. За туристите и за другите посетители Ерихон е привлечен и со богата историја. Тоа е прв град освоен од Џошуа, кој е опфатен

Дел од вистината за Израел и Евреите

115

Slavé Katin • ISRAEL AND MACEDONIA

first city conquered by Joshua, which was included in the territory of the tribe
of Benjamin. The location of the ancient city was the northwestern part of the
current northern Jericho. Because of it, this place is one of the biggest challenges for the archaeologists. In excavations remainders from several periods have
been discovered ranging from Neolithic to the early and middle so-called Canaan
periods. Sources of Elisha have also been discovered there, as have the Herod’s
western palaces from the period of Maccabi to the west of the city as well as the
remnants of synagogues built in the sixth century with mosaic floors. The Jordan
River runs in close vicinity, which further flows into the Dead Sea.
According to biblical tradition, it is here on the Jordan River nearby the town
of Jericho, that John the Baptist baptized Jesus Christ. This place, however, is not
yet open for baptizing of Christians who come here. They are baptized, according
to the custom of the biblical period, in the Jordan River at the place next to the
Sea of Galilee. According to the New Testament, Jericho is also the place where
the Spirit led Jesus through the desert in order to be tempted by the devil.
In this same area is the monastery of St. Gerasimus of Jordan, located near the
northern side of the Dead Sea. It was here that, traveling during their escape from
Bethlehem to Egypt, once the infant Jesus with his mother Mary and Joseph the
carpenter spent the night. Also, near the Dead Sea is the biblical town of Qumran,
where the Bedouin shepherds found the oldest biblical manuscripts known as the
“Scrolls of the Dead Sea“ in a cave in 1947. We have heard many different stories
about the discovery and sale of these manuscripts, but most importantly they
have remained in Israel today.
Traveling along the western shore of the Dead Sea one can reach Ein Gedi
oasis, the place in the Judean Desert where King David was hiding from Saul. This
place was once known for its vineyards, described in the “Song of Songs“, a place
that is repeatedly met in the Old Testament. Also, there are the waterfalls of David’s Well which for centuries has opposed the desert environment.
Several buildings are located in the desert area along the Dead Sea, including
a factory for production of cosmetics. It uses the chemical compounds contained
in the sea from which, as they say in jest, older people become rejuvenated due
to the use of that cosmetic. It is similar to the smearing with sea mud, which the
visitors use for a number of diseases and rejuvenation. Near the Dead Sea there
is a spa which is attended by many visitors. Also, in this area are located a number
of scientific institutions dealing with research on the life and future of the Dead
Sea and its surroundings.
Masada Fortress
Traveling to the south along the Dead Sea the visitor can reach the remains
of the famous mountain fortress of Masada, a place of great significance in the
history of the Jews. Namely, Masada is a desert plateau that is about 400 me-
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во територијата на племето Бенјамин. Локацијата на тогашниот антички град
била на северозападниот дел на сегашниот северен Ерихон. Затоа, ова место
е едно од најголемите предизвици за археолозите, зашто со ископините се
откриени остатоци од повеќе периоди, почнувајќи од неолитот па сè до раните и средните таканаречени канаан периоди. Овде се откриени и изворите
на Елиша, а западно од градот се Херодовите западни палати од периодот на
Макабите. Откриени се остатоци од синагоги изградени во VI век со мозаичен
под. Во непосредна близина на Ерихон протекува и реката Јордан, која подолу се влева во Мртвото Море.
Тука на реката Јордан до градот Ерихон, според библиските преданија
е местото каде што Јован Крстител го крстел Исус Христос. Но, тоа место сè
уште не е отворено за крштавање на христијаните што доаѓаат овде. Тие се крштаваат, според обичајот од библискиот период, во реката Јордан на местото
покрај Галилејското Езеро. Според Новиот завет, Ерихон е и местото каде што
Духот го повел Исус низ пустината за да биде искушуван од ѓаволот.
На тие простори се наоѓа манастирот „Свети Герасим Јордански“ сместен
во близината на северната страна од Мртвото Море. Тука, на тоа место некогаш малиот Исус со мајка му Марија и дрводелецот Јосиф ноќевале, патувајќи при бегството од Витлеем за Египет. Исто така, во непосредна близина
на Мртвото Море се наоѓа библискиот град Кумран, каде бедуинските овчари
во 1947 година, во една пештера ги пронашле најстарите библиски ракописи
познати како „Свитоци од Мртвото Море“. Во врска со наоѓањето и продажбата на овие ракописи слушнавме неколку верзии, меѓутоа, најважно е што тие
денес се наоѓаат во Израел.
Патувајќи по западниот брег на Мртвото Море се стигнува до оазата Ен
Геди, место во Јудејската Пустина, каде што царот Давид се криел од Саул. Тоа
место некогаш било познато по своите лозја, опеано во „песна над песните“,
место кое повеќепати се сретнува во старозаветните книги. Исто така, таму се
водопадите од Давидовиот извор што со векови ѝ противречат на пустинската околина.
На пустинскиот простор долж Мртвото Море се лоцирани повеќе објекти,
меѓу кои и една фабрика за производство на козметички препарати. Таа ги
користи хемиските соединенија што ги содржи морето од кои, како што велат
во шега, со употребата на таа козметика, луѓето се подмладуваат и по неколку
години. Тоа е слично како и со мачкањето со морска кал, која посетителите
ја употребуваат за поголем број болести и за подмладување. Во непосредна
близина на Мртвото Море има бања, која ја користат голем број посетители.
Исто така, на тие простори се лоцирани одреден број научни институции, кои
се занимаваат со истражување на животот и иднината на Мртвото Море и неговата околина.
Тврдината Масада
Патувајќи на југ покрај Мртвото Море се пристигнува до остатоците од познатата планинска тврдина Масада, местото кое е запишано со големи букви
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ters or so and sweeps over the western coast of the sea from where it is difficult
to be noticed. The height of the plateau can be reached in a few minutes with
the modern cable car, and only the bravest ascend or descend (as we did) on the
“Serpent route“, which steeply descends from the great height. The climbing to
Masada represents satisfaction, vow and big challenge, not only for the Jews but
also for the many tourists who come to remind themselves of what happened in
the past, and which is beautifully featured in the English movie “Masada.“
According to the testimonies of the famous Roman historian Flavius Josephus, in his book “Judean war,“ it is said that the inhabitants of this place, whose
number was 960 man, woman and children, hid and came to live in Masada, fleeing
from the invasion of the Roman troops. This happened in 73 AD when the Roman
army conquered Judea and the surrounding areas of that time. When the Romans
had come to Masada, the site where a small group of Jews had defied them, they
believed that they would solve the problem very quickly, in a few months, because
they were convinced that those Jews would not endure long without water and
food in the desert.
However, Herod the Great was in love with Masada, and probably fearing the
enemies, had chosen Masada to serve him as a place where he could hide and live
for a longer period of time in case of emergency. Thus, in Masada he built a system
for collecting rainwater which was collected in tanks carved into rocks and other
auxiliary facilities for water, including even two outdoor swimming pools. Herod
the Great also built in the plateau many warehouses for storing food and a place
for farm animals and pigeons.
According to the testimony of Flavius Josephus, the residents of Masada endured the three-year siege. However, the Roman army managed to make a battering ram at the western side in order to penetrate the fortification. Many slaves
from Egypt were engaged and managed to connect the area and the plateau.
Before that, Jews had gathered in the synagogue, and had decided that everyone would kill his own family. Then, among the men who remained, ten were
chosen who had killed other men, and from the ten men remaining, nine were
killed by one, who was probably the leader and who died before the Roman army.
This was similar to the tradition transmitted in Macedonia, where, as it happened
in Mariovo, peasants of a village who did not want to change their religion took
their lives by jumping from a high cliff prior to the arrival of the foreigner’s armies.
Today at Masada, in this historical place for Jews, the tank units of the Israeli army take an oath and swear to defend their homeland and if needed, to
die for it, just as their ancestors did. Also, it is a custom according to which the
children - Jews who become 13 years old, in Masada perform the act of becoming
members of the Jewish community. It talks about the importance of the historic
Masada, from which other nations should learn how the spirit of Jewish existence
is strengthened. It is a place where the centuries have been built-in and which
reflects the past and the future of the Jews living together on a daily basis.
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во историјата на Евреите. Имено, Масада е пустинско плато што на околу 400
метри се извишува над западниот брег на морето од каде тешко може да се
забележи. До висината на платото се стасува за неколку минути со современата жичница, а само најхрабрите се искачуваат или слегуваат (како што направивме ние) по „Змискиот пат“, што стрмо се спушта од големата височина.
Искачувањето кон Масада причинува задоволство, завет и голем предизвик
не само за Евреите, туку и за бројните туристи кои доаѓаат да се потсетат на
она што се случувало во минатото, а кое на убав начин е пренесено преку англискиот филм „Масада“.
Според сведоштвата на познатиот римски историчар Јосиф Флавиј, во
книгата „Јудејска војна“, се вели дека жителите на ова место, чиј број бил
960 маши, жени и деца, бегајќи од наездата на римските војници, се скриле
и дошле да живеат во Масада. Тоа се случило во 73-тата година од н.е., кога
римската војска ја прегазила Јудеја и сите други тогашни предели на тие простори. Кога Римјаните дошле пред Масада, на местото каде една мала група
Евреи им пркосела, сметале дека проблемот ќе го решат многу брзо, за неколку месеци, од причини што биле уверени дека во пустината Евреите не би
издржале долго без вода и други прехранбени продукти.
Меѓутоа, во Масада бил вљубен Ирод Велики, кој, веројатно, плашејќи се
од непријателите ја одбрал Масада за свое место каде ќе може во случај на
опасност да се скрие и таму да живее подолг период. Така, тој на Масада изградил систем за собирање на дождовницата која се собирала во цистерни издлабени во камењата како и други помошни простории за вода, дури и два отворени базена за капење. Исто така, Ирод Велики на платото изградил голем број
магацини за складирање храна и место за чување домашни животни и гулаби.
Според сведоштвото на Јосиф Флавиј жителите на Масада ја издржале тригодишната опсада. Меѓутоа, римската војска успеала да направи рампа на западната страна за да стаса до утврдувањето. За тоа биле ангажирани голем број
робови од Египет, кои успеале да го поврзат просторот со платото.
Пред тоа, Евреите се собрале во синагогата и одлучиле секој да си го убие
своето семејство. Потоа, од мажите што останале биле избрани десетмина
кои ги убиле останатите мажи, а од десетте мажи што останале деветте биле
убиени од еден, кој, веројатно, бил водачот и кој умрел пред римската војска.
Слично на преданието што се пренесува во Македонија, а се случило во Мариово, каде селаните на едно село несакајќи да ја сменат својата религија, пред
да дојдат туѓинските војски, се самоубиле од високата карпа на смртта.
Денес во Масада, на ова историско место за Евреите, тенковските единици на израелската армија земаат заклетва и се колнат дека ќе ја бранат својата татковина и ако треба ќе загинат за неа, исто како нивните предци. Исто
така, обичај е деца - Евреи кои полнат 13 години, во Масада го вршат чинот на
постанувањето членови на Еврејската заедница. Тоа зборува за важноста на
историската Масада, од која треба да учат другите народи како и на кој начин
јакне духот на еврејското опстојување. Тоа е место во кое се заѕидале вековите и во кое секојдневно заедно живеат минатото и иднината на Евреите.
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Tony Cliff
THE JEWS, ISRAEL AND THE HOLOCAUST
(Socialist Review 219, May 1998)
The Birth of Zionism
The French Revolution liberated Jewry. Between 1789 and the unification of
Germany and Italy nearly a century later, the physical, economic and intellectual
ghetto disappeared. Mendelssohn, Heine and Marx, all Jews, were prominent personalities in German culture. Widespread anti-Semitism, and even pogroms, did
take place, but this happened in Tsarist Russia, where the yoke of feudalism still
bore down and where modern capitalism had barely a foothold. When capitalism
became old and decrepit, especially after the Great Depression of the 1930s, it
turned on all the democratic achievements of its youth. Now the Jews were not
simply pushed into the ghetto, but beyond – into the gas chambers.
In between these two periods a terrible case of anti-Semitism broke out in
France. In 1895 a Jewish army officer, Dreyfus, was accused of being a German
spy. A witch hunt trial led to mob hysteria against Jews. This wave of anti-Semitism was the by-product of the battle between rising French imperialism and German imperialism. In Paris at the time was a well established Viennese journalist,
Theodor Herzl. Herzl drew the conclusion from the furore that anti-Semitism was
natural and inevitable. He wrote in June 1895:
In Paris, as I have said, I achieved a freer attitude toward anti-Semitism, which
I now began to understand historically and to pardon. Above all, I recognised the
emptiness and futility of trying to “combat“ anti-Semitism.
Herzl criticised Emile Zola and other French people, mainly socialists, who
came to the defence of Dreyfus. He complained that the Jews “seek protection
from the socialists and the destroyers of the present civil order... Truly they are
not Jews any more. To be sure, they are no Frenchmen either. They will probably
become the leaders of European anarchism.“
He argued that the answer to anti-Semitism lay in the Jews leaving the countries where they were not wanted and establishing their own state. In this effort,
he declared, “the anti-Semites will be our most dependable friends... our allies.“
Hence he went to meet the Tsarist minister of the interior, Plevhe, the man who
had organised the Kishinev pogrom of 1903. He dangled the bait before him that
taking the Jews out of Russia would weaken the revolutionary movement, Plevhe’s enemy.
If antagonism between Jews and gentiles was supposedly natural and inevitable then of course it followed that antagonism between Jews and Arabs in Palestine was natural and inevitable. To start with, Herzl defined Zionism as “giving
to a people without a country a country without people“. When his attention was
drawn to the fact that there were Arabs in Palestine, Herzl took it for granted that
the job was simply to get rid of them. On 12 June 1895 he wrote, “We shall try to
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Тони Клиф
ЕВРЕИТЕ, ИЗРАЕЛ И ХОЛОКАУСТОТ
(Socialist Review 219, Mај 1998)
Раѓањето на ционизмот
Француската револуција ги ослободи Евреите. Помеѓу 1789 година и обединувањето на Германија и Италија по речиси еден век, исчезна физичкото,
економското и интелектуалното гето. Менделсон, Хајне и Маркс и сите Евреи,
беа истакнати личности во германската култура. Навистина, постоеше широко раширен антисемитизам, па дури и погроми, но тоа се случуваше во царистичка Русија, каде јаремот на феудализмот сè уште натежнуваше и каде модерниот капитализам штотуку зачекоруваше. Кога капитализмот стана стар и
истрошен, особено по Големата депресија од 30-тите години на XX век, се сврте против сите демократски достигнувања на својата младост. Сега Евреите,
едноставно, не беа потиснати во гета, туку уште пострашно - во гасни комори.
Помеѓу овие два периода во Франција избувна еден ужасен случај на антисемитизам. Во 1895 година еден воен офицер Евреин, по име Драјфус, кој
беше обвинет дека е германски шпион. Судењето што претставуваше лов
на вештерки водеше кон хистерија на толпата против Евреите. Овој бран на
антисемитизам претставуваше нуспроизвод на битката помеѓу растечкиот
француски и германски империјализам. Во тоа време, во Париз живеел еден
добро етаблиран виенски новинар, Теодор Херцл. Херцл извлекол заклучок
од фуријата дека антисемитизмот е природен и неизбежен. Во 1895 година
тој напишал: „Во Париз, како што кажав, усвоив послободен однос кон антисемитизмот, кого сега почнувам историски да го разбирам и да го оправдувам.
Пред сè, ја сфатив празнотијата и безнадежноста на обидите за 'борба' против
антисемитизмот“.
Херцл го критикувал Емил Зола и другите Французи, главно, социјалисти,
кои застанале во одбрана на Драјфус. Тој се жалел што Евреите „бараат заштита од социјалистите и од рушителите на постојниот граѓански поредок...
Вистински, тие повеќе не се Евреи. Сигурно, тие не се ниту Французи. Тие,
веројатно, ќе станат водачи на европскиот анархизам“.
Тој тврдел дека одговорот на антисемитизмот лежи во напуштањето на
земјите од страна на Евреите онаму каде што не ги сакаат и во основањето на
нивна сопствена држава. При овој потфат, тој објавил, „антисемитите ќе бидат
наши најзависни пријатели... наши сојузници“. Оттука, тој отишол на средба со
царистичкиот министер за внатрешни работи, Плевхе, човекот што го организирал погромот во Кишињев од 1903 година. Тој пред него го ставил мамецот
дека иселувањето на Евреите од Русија ќе го ослабне револуционерното движење, непријателот на Плевхе.
Ако антагонизмот помеѓу Евреите и христијаните, наводно, биде природен
и неизбежен, тогаш, се разбира, следува дека и антагонизмот помеѓу Евреите и
Арапите во Палестина бил природен и неизбежен. На почетокот Херцл го дефинирал ционизмот како „давање на луѓето без земја, земја без луѓе“. Кога неговото внимание го стекна фактот дека во Палестина живеат Арапи, Тој сериозно ја
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spirit the penniless population across the border by procuring employment for
it in the transit countries, while denying it any employment in our own country.“
What an outrageous expression of ethnic cleansing intent!
Closed Zionist economy
The Zionists who emigrated to Palestine from the end of the 19th century did
not want to establish an economy similar to that of the whites in South Africa.
There the whites were the capitalists while the blacks were the workers. The Zionists wanted the whole population to be Jewish. With the very low standard of
living of the Arabs compared to Europeans, and with both very widespread open
and hidden unemployment, the only way of achieving this aim was by closing the
Jewish labour market to Arabs. There were a number of methods used to achieve
this. First, the Jewish National Fund, owner of a big proportion of the land owned
by Jews, including, for instance, a large chunk of Tel Aviv, had a statute that insisted that only Jews could be employed on this land.
In addition, the Zionist trade union federation, the Histadrut (General Federation
of Hebrew Labour), imposed on all its members two levies: one for the defence of
Hebrew labour, and one for the defence of the Hebrew product. The Histadrut organised pickets against orchard owners who employed Arab workers, forcing the owners
to sack them. It was also common to see young men walking in the Jewish market
among the women selling vegetables or eggs, and if they found one who happened
to be an Arab, they poured paraffin on the vegetables and smashed the eggs.
I remember in 1945 a cafe in Tel Aviv was attacked and almost entirely broken
up because of a rumour that there was an Arab working in the kitchen washing
the dishes. I also remember, when I was in the Hebrew University in Jerusalem
between 1936 and 1939, repeated demonstrations against the vice-chancellor of
the university, Dr Magnus. He was a rich American Jew and a liberal, and his crime
was that he was a tenant of an Arab landlord.
Dependence on imperialism
Knowing that they would face resistance from the Palestinians, the Zionists
were always clear that they needed the help of the imperialist power that had the
major influence in Palestine at the time.
On 19 October 1898 Herzl went to Constantinople to have an audience with
Kaiser Wilhelm. At that time Palestine was in the Ottoman Empire which was a
junior partner of Germany. Herzl told the Kaiser that a Zionist settlement in Israel
would increase German influence as the centre of Zionism was in Austria, which
was a partner of the German Empire. He also dangled another carrot: “I explained
that we were taking the Jews away from the revolutionary parties.“
Towards the end of the First World War, when it was clear Britain was going
to take over Palestine, the leader of the Zionists at the time, Chaim Weitzmann,
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с фати работата дека, едноставно, треба да се ослободи од нив. На 12 јуни 1895
година, Херцл напишал: „Ќе се обидеме да го одоброволиме сиромашното население преку границата, обезбедувајќи вработување во транзитните земји,
истовремено, оневозможувајќи му да се вработи во нашата сопствена земја“. Каков бесрамен израз на намерата за етничко чистење!
Затворена ционистичка економија
Ционистите кои се доселија во Палестина од крајот на XIX век не сакаа да
основаат економија слична на онаа на белците во Јужна Африка. Таму белците
ги сочинуваа капиталистите, додека црнците беа работничката класа. Ционистите сакаа целото население да биде еврејско. Со многу нискиот стандард на
Арапите во споредба со Европејците и со многу раширената и отворена и прикриена невработеност, единствениот начин за постигнување на оваа цел било
затворањето на пазарот на труд за Арапите. Имало редица начини кои биле
употребени за да се постигне тоа. Прво, Еврејскиот национален фонд, кој бил
сопственик на голем дел од земјата во сопственост на Евреи, вклучувајќи, на
пример, и голем дел од Тел Авив, имал статут што инсистирало дека само Евреи
можат да бидат вработени на таа земја.
Во таа насока, ционистичката синдикална федерација, Хистадрут (Општа
федерација на еврејскиот труд) врз сите свои членови наметнала два издатока:
еден за одбрана на еврејскиот труд и еден за одбрана на еврејскиот производ.
Хистадрутот организирал протести против сопствениците на расадници што
вработувале работници Арапи, принудувајќи ги сопствениците да ги отпуштат.
Исто така, вообичаено било да се видат младинци како одат низ еврејскиот пазар помеѓу жените што продаваат зеленчук или јајца и ако најделе некоја што
била Арапка, истурале парафин врз зеленчукот или ги кршеле јајцата.
Се сеќавам дека во 1945 година една кафетерија во Тел Авив беше нападната и, речиси, целосно искршена поради гласините дека имало некој Арап
што работи во кујната, миејќи ги чиниите. Исто така, ги паметам, од времето
кога бев на Хебрејскиот универзитет во Ерусалим помеѓу 1936 и 1939 година,
постојаните демонстрации против продеканот на универзитетот, д-р Магнус.
Тој беше богат американски Евреин и либерал, а неговиот криминал беше тоа
што беше закупец на еден арапски земјопоседник.
Зависноста од империјализмот
Знаејќи дека ќе се соочат со отпор од Палестинците, на ционистите секогаш им било јасно дека им е потребна помошта на империјалистичката сила
што имала, главно, влијание во Палестина во тоа време.
На 19 октомври 1898 година, Херцл заминал за Цариград на прием кај кајзерот Вилхелм. Во тоа време Палестина била дел од Отоманската Империја,
која била помлад партнер на Германија. Херцл му кажал на кајзерот дека ционистичкото населување во Израел ќе го зголеми германското влијание, бидејќи центарот на ционизмот е во Австрија, која била партнер на Германската
Империја. Тој, исто така, покажал уште еден морков(адут): „Објаснив дека ги
одвлекуваме Евреите од револуционерните партии“.
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contacted the British foreign secretary, Arthur Balfour, getting from him, on
2 November 1917, a declaration promising the Jews a homeland in Palestine. Sir
Ronald Storrs, the first British military governor of Jerusalem, explained that the
Zionist “enterprise was one that blessed him that gave as well as him that took,
by forming for England ‘a little loyal Jewish Ulster’ in a sea of potentially hostile
Arabism.“ The Zionists would be the Orangemen of Palestine.
With the Second World War it became clear that the main power in the Middle
East would cease to be Britain and would be the United States. Ben Gurion, the
Zionist leader at the time, therefore rushed to Washington to cement deals with
the United States. Israel is now the most reliable satellite of the United States. It
is not for nothing that Israel gets more economic aid from the United States than
any other country, even though it is so tiny. It also gets more military aid than any
other country in the world.
The Holocaust
Understanding the barbarity of Nazism, Trotsky foresaw the annihilation of
the Jews. On 22 December 1938 he wrote:
It is possible to imagine without difficulty what awaits the Jews at the mere
outbreak of the future war. But even without war the next development of world
reaction signifies with certainty the physical extermination of the Jews... Only audacious mobilisation of the workers against reaction, creation of workers’ militia,
direct physical resistance to the fascist gangs, increasing self-confidence, activity
and audacity on the part of all the oppressed can provoke a change in the relations of forces, stop the world wave of fascism, and open a new chapter in the
history of mankind.
Until the Second World War the overwhelming majority of Jews in the world,
especially working class Jews, were not supporters of Zionism. Thus in Poland,
where the biggest community of Jews in Europe existed at the time, council elections took place in December 1938 and January 1939 in Warsaw, Lodz, Cracow,
Lvov, Vilna and other cities. The Bund, the Jewish socialist workers’ anti-Zionist
organisation, received 70 percent of the votes in the Jewish districts. The Bund
won 17 out of 20 seats in Warsaw, while the Zionists held only one.
Today the overwhelming majority of Jews are Zionists, and this is very understandable.
The catastrophe
This is the term used by the Palestinians to refer to the establishment of the
state of Israel in 1948. Since then, in the three wars between Israel and the Arabs
in 1948, 1967 and 1973, there has been a massive ethnic cleansing of the Palestinians. Today there are 3.4 million Palestinian refugees, far more than the number of
Palestinians remaining in the areas they lived in before. Figures of land ownership
testify to their elimination: in 1917 the Jews owned 2.5 percent of the land in the
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Кон крајот на Првата светска војна, кога било јасно дека Британија ќе ја преземе Палестина, водачот на ционистите во тоа време, Хаим Вајцман, контактирал со британскиот секретар за надворешни работи, Артур Балфур, добивајќи
од него, на 2 ноември 1917 година, декларација со која на Евреите им ветувал
татковина во Палестина. Сер Роналд Сторс, првиот британски воен гувернер
на Ерусалим, објаснил дека ционистичкиот „потфат бил потфат што тој го благослови поради тоа што за Англија формира 'мал, лојален еврејски Алстер' во
морето од потенцијално непријателски арабизам“. Така ционистите станаа Портокаловиот ред на Палестина.
Во Втората светска војна станало јасно дека главна сила на Блискиот
Исток ќе престане да биде Британија и ќе станат Соединетите Американски
Држави. Поради тоа, Бен Гурион, ционистичкиот водач во тоа време, побрзал
во Вашингтон да ги зацврсти договорите со САД. Израел сега е најдоверливиот сателит на Соединетите Американски Држави. Не е ништо тоа што Израел
добивал повеќе економска помош од САД отколку која било друга земја, иако
е толку мал. Исто така, добивал повеќе воена помош од која било друга земја
во светот.
Холокаустот
Сфаќајќи го варварството на нацизмот, Троцки го предвидел искоренувањето на Евреите. На 22 декември 1938 година, тој напишал: „Можно е да се замисли без тешкотии што ги очекува Евреите на самиот почеток на идната војна. Но
дури и без војна следниот развој на светската реакција со сигурност означува
физичко истребување на Евреите... Само смелата мобилизација на работниците против реакцијата, создавањето на работнички милиции, непосредниот
физички отпор на фашистичките банди, растечката самодоверба, активност и
смелост помеѓу сите потиснати може да предизвика промена во односите на
силите, да го запре светскиот бран на фашизам и да отвори ново поглавје во
историјата на човештвото“.
До Втората светска војна преовладувачкото мнозинство од Евреите во светот,
особено Евреите од работничката класа, не беа поддржувачи на ционизмот. Така,
во Полска, каде што постоеше најголемата заедница на Евреи во Европа, во декември 1938 и јануари 1939 година, биле одржани избори за советот во Варшава,
Лоџ, Краков, Лвов, Вилнус и други градови. Бундот, еврејската социјалистичка работничка антиционистичка организација, добила 70 % од гласовите во еврејските
области. Бундот добил 17 од 20 мандати во Варшава, додека ционистите добиле
само еден мандат.
Денес, преовладувачкото мнозинство од Евреите се ционисти и тоа е доста
разбирливо.
Катастрофата
Ова е терминот што го употребуваат Палестинците кога упатуваат на основањето на израелската држава во 1948 година. Оттогаш, во трите војни
помеѓу Израел и Арапите во 1948, 1967 и 1973 година, имало масовно етничко чистење на Палестинците. Денес има 3,4 милиони палестински бегалци,
далеку повеќе отколку бројот на Палестинци кои останале во областите во

Дел од вистината за Израел и Евреите

125

Slavé Katin • ISRAEL AND MACEDONIA

country. In 1948 it rose to 5.7 percent, and today it is about 95 percent in the pre1967 borders, while the Arabs own only 5 percent.
It is one of the most tragic cases in history that an oppressed nation like the
Jews, who suffered from the barbarity of the Nazis, have imposed oppression and
barbarism on another nation – the Palestinians, a nation which was in no way involved in bringing about the Holocaust.
The solution
The Palestinians have not the strength to liberate themselves. They do not
even have the strength to achieve any serious reforms. They are not like blacks
in South Africa, who have achieved very important reforms. They got rid of apartheid, they won the right to vote and they elected a black president. It is true that
economic apartheid is still in place. Wealth is still concentrated in the hands of a
tiny group of white people, now alongside a tiny number of rich blacks. The overwhelming majority of blacks are still in abject poverty. The blacks in South Africa
are incomparably stronger than the Palestinians. First of all, there are five to six
times more blacks than whites in South Africa, while the number of Palestinians
is more or less the same as the number of Israelis (the majority of Palestinians are
refugees). Secondly, black workers are at the heart of the South African economy
while the Palestinians are very marginal to the economy. The South African trade
union Cosatu is a massive trade union which played a crucial role in the smashing
of apartheid. The Palestinians have no comparable trade union organisation.
If there is a situation where Trotsky’s theory of permanent revolution applies
perfectly, it is that of the Palestinians. His theory argues that no democratic demands, no national liberation can be achieved without the proletarian revolution.
The key to the fate of the Palestinians and everyone else in the Middle East is in
the hands of the Arab working class whose main centres of power are in Egypt,
and less so in Syria, Iraq, Lebanon and other countries. Tragically the potential of
the Arab working class has not become actuality because of the damaging effect
of Stalinism which dominated the left in the Middle East for a long time. It was
the Stalinists who opened the door to the Ba’ath Party and Saddam Hussain in
Iraq, who brought Assad and the Syrian Ba’ath to power, who opened the door to
Nasser and the subsequent Islamists in Egypt.
A revolution of the Arab working class would put an end to imperialism and Zionism. It is simple hypocrisy to claim that this will menace the Jews of the area.
When the apartheid regime dominated South Africa the supporters of the regime
claimed that the ANC stood for the butchery of the whites. Nothing of the sort has
taken place.
Tony Cliff was born in Palestine in 1917, and came to Britain after the Second
World War.
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кои живееле порано. Бројките за сопственост над земјата сведочат за нивното елиминирање: во 1917 година, Евреите поседувале 2,5 % од земјиштето во
нивната земјата. Во 1948 година, тоа се зголемило на 5,7 %, а денес е околу
95 % во границите пред 1967 година, додека Арапите поседуваат само 5 %.
Еден е од најтрагичните случаи во историјата, тоа што еден угнетуван народ како Евреите, кој страдал од варварството на нацистите, наметнал угнетување и варварство врз друг народ - Палестинците, народ што на никој начин
не бил вмешан во извршувањето на холокаустот.
Решението
Палестинците немаат моќ да се ослободат самите. Тие дури немаат сила да
постигнат какви било реформи. Тие не се како црнците во Јужна Африка, кои
постигнале многу важни реформи. Тие се откачија од апартхејдот, го освоија
правото да гласаат и избраа црнечки претседател. Точно е дека економскиот
апартхејд сè уште постои. Богатството сè уште е концентрирано во рацете на
мала група на белци, сега покрај малиот број богати Црнци. Преовладувачкото мнозинство од црнците сè уште живеат во бедна сиромаштија. Црнците во
Јужна Африка се неспоредливо посилни од Палестинците. Пред сè, во Јужна
Африка има пет до шест пати повеќе Црнци отколку белци, додека, пак, бројот
на Палестинците повеќе или помалку е ист со бројот на Израелци (мнозинството од Палестинците се бегалци). Второ, црните работници се срцевината
на јужноафриканската економија, додека Палестинците се многу маргинални
за економијата. Јужноафриканскиот синдикат Косату е броен синдикат што
играл клучна улога во соборувањето на апартхејдот. Палестинците немаат соодветна синдикална организација.
Ако постои ситуација каде што теоријата на Троцки, за перманентна револуција, совршено е применлива, тоа е таа на Палестинците. Неговата теорија
тврди дека не може да се постигнат демократски барања и национално ослободување без пролетерска револуција. Клучот за судбината на Палестинците
и на секој друг на Блискиот Исток лежи во рацете на арапската работничка
класа, чии главни центри на моќта се во Египет, а помалку во Сирија, Ирак,
Либан и во другите земји. Трагично, потенцијалот на арапската работничка
класа не станал стварност, поради штетниот ефект на сталинизмот што долго
време доминирал на левицата на Блискиот Исток. Сталинистите биле тие што
им ја отвориле вратата на БААС партијата и на Садам Хусеин во Ирак, кои го
доведоа Асад и сириската БААС на власт, кои ја отворија вратата за Насер и за
подоцнежните исламисти во Египет.
Една револуција на арапската работничка класа ќе му стави крај на империјализмот и на ционизмот. Едноставна дволичност е да се тврди дека ова ќе
ги загрози Евреите во тој регион. Кога режимот на апартхејдот доминираше со
Јужна Африка, поддржувачите на режимот тврдеа дека АНК (Африканскиот национален конгрес) се залага за колежи над белците. Но ништо од тоа не се случи.
Тони Клиф беше роден во Палестина во 1917 година, и дошол во Британија
после Втората светска војна.

Превод: Здравко Савески
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III
On the route of
Jesus Christ
NAZARETH – THE PLACE OF JESUS CHRIST
BETHLEHEM - THE BIRTHPLACE OF JESUS CHRIST
CAPERNAUM - AN IMPORTANT PLACE BOTH
FOR CHRISTIANS AND JEWS
FOLLOWING THE ROUTE OF SUFFERINGS OF JESUS CHRIST
THE APOSTLE PAUL IN MACEDONIA
IN THE HOUSE OF VIRGIN MARY IN EPHESUS
SAINT SOPHIA IN ISTANBUL

„O my luve’s like a real, red rose
That’s newly sprung in June;
O my luve’s like the melodie
That’s sweetly played in tune“
„A Red, Red Rose“ By Scottish poet - Robert Burns

Basilica of the Annunciation, Nazareth
Базиликата на Благовештението, Назарет

Betlehem
Витлеем

Birth place of Jesus
Родното место на Исус

The birth of Jesus Chridt
Раѓањето на Исус Христос
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Jesus Christ on the Cross
Исус Христос на крстот
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Jesus Christ
Исус Христос

Apostle Paul in Macedonia
Апостол Павле во Македонија
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The church of Virgin Mary in Ephesus
Црквата на Дева Марија во Ефес

St. Sophia in Istanbul
Света Софија во Истанбул

III
По патот на
Исус Христос
НАЗАРЕТ - ГРАДОТ НА ИСУС ХРИСТОС
ВИТЛЕЕМ - РОДНОТО МЕСТО НА ИСУС ХРИСТОС
КАПЕРНАУМ - ЗНАЧАЈНО МЕСТО
ЗА ХРИСТИЈАНИТЕ И ЕВРЕИТЕ
ПО ПАТОТ НА СТРАДАЊАТА НА ИСУС ХРИСТОС
АПОСТОЛ ПАВЛЕ ВО МАКЕДОНИЈА
ВО КУЌАТА НА ДЕВА МАРИЈА ВО ЕФЕС
СВETA СОФИЈА ВО ИСТАНБУЛ

„О, мој животе, ти си како црвена ружа
Што изникнуваш во јуни,
О, мој животе, ти си како мелодија
Што слатко се изведува“
„Црвена, црвена ружа“ - Од шкотскиот поет - Роберт Брнс

NAZARETH THE PLACE OF JESUS CHRIST

A

ccording to Biblical legends from the New Testament regarding
Jesus Christ’s birth and his childhood, the cities of Bethlehem
and Nazareth are particularly interesting. Both cities are now under Palestine government, as autonomous territories. We visited
Nazareth the day before the New Year by the new calendar. Unfortunately, due to
the overall political situation in Israel, there were very few, almost no tourists at
all, so it was easy to visit a large number of holy places.
Kanna Galileean, where the church of “Saint George Galilee“ is located, is in
the immediate vicinity of Nazareth. Kanna means church, and it is also a village in
Galilee, near Nazareth. This was where Jesus Christ began his public mission, at a
wedding where after the host ran out of wine, Jesus turned the water into wine.
At the “Basilica of the Annunciation“
The word Nazareth means “protector“ in both Arabic and Judean. The present
city of Nazareth was a village in Jesus’ time. It is now a settled area on the Galilee
hills at about 350 m above sea level close to the trading routes from the Jordan
Valley to the Mediterranean Sea. In the past these regions were conquered by the
Macedonians, Romans, the Arabs, and the crusaders, hence the present population of Muslims, Orthodox and Roman Catholics.
However, Nazareth is a holy place to the Christians because it has many Christian churches, monasteries, and other religious structures, including the “Basilica of the Annunciation“ church, “Saint Archangel Gabriel“ built over the springs
of “Virgin Mary“ and “Saint Joseph’s“ church. This was the city where Jesus was
raised. According to the legend, he returned to Nazareth with his parent following
their escape to Egypt.
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С

поред библиските преданија од Новиот завет за Христовото
раѓање и неговото детство, посебен интерес привлекуваат градовите Витлеем и Назарет. Двата града денес се под палестинска управа, како автономни територии. Назарет го посетивме
еден ден пред новото Господово лето по новиот календар. Поради целокупните политички состојби во Израел, посетители и туристи, за жал, имаше малку, речиси како да ги немаше. Затоа немаше тешкотии да се посетат голем
број свети места во Израел.
Во непосредна близина на Назарет, се наоѓа Кана Галилејска, каде е лоцирана црквата „Свети Ѓорѓи Галилејски“. Кана значи црква, како и село во Галилеја, близу до Назарет. Тоа е местото каде Господ - Исус Христос ја започнал
својата јавна мисија, со присуството на свадбата на која, откако домаќинот
снемал вино, Христос ја претворил водата во вино.
Во црквата „Благовестие“
Зборот назарет и на арапски и на јудејски значи „заштитник“. Денешнот град
Назарет во времето на Исус Христос бил село, а сега е населено место на Галилејските ридови на околу 350 метри надморска височина, близу до трговските
патишта кои водат од Јорданската Долина до Средоземното Море. Овие простори биле освојувани од Македонците, Римјаните, Арапите и од крстоносците,
затоа овде живеат муслимани, православни и римокатолици.
Меѓутоа, Назарет е свето место за христијаните, бидејќи во него се изградени бројни христијански цркви, манастири и други религиозни објекти. Овде се наоѓаат црквите: „Благовестие“, „Свети Архангел Гаврил“, која
е изградена врз природните извори на „Пресвета Богородица“ и црквата
„Свети Јосиф“. Тоа е градот во кој пораснал Исус Христос. Имено, според преданието тој се вратил со неговите родители во Назарет по бегството во Египет.
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Mary and Joseph escaped from Bethlehem to Egypt in order to save their
newborn from the evil of Herod the Great, who - unable to find the newborn child
about whom words spread that he was the newborn king - at the order of August
Caesar, organized an army to kill every baby boy younger than two.
Nazareth, the city of Christ’s childhood, in which the annunciation took place,
is now one of the major cities of Galilee. Situated in Northern Israel, southeast of
the Haifa Harbor, it represents a major traffic crossroad. Jesus has been called
Christ of Nazareth after the name of the city.
Archeological facts tell us that Nazareth was settled even in the early Canaan
period. It is the first city known to be Jewish, which is now the largest Arabic city
with a population of over 70,000 citizens. Of these, 40 % are Christians, while the
others are Muslims as well as Jews who live in the upper part of Nazareth. As regards the settled areas, there is no written rule; there are certain characteristics
which can be noticed precisely in Nazareth.
Namely, the Jews live in the higher areas of the hill, while the Arabs live in the
lower areas. The majority of Arabic houses have no roofs and instead they have
various kinds of satellite and other antennas, while the Jewish houses have tiled
roofs and solar water heating systems.
According to a certain legend before Christ close to Nazareth there was a small
villa-ge named Tsiporia where it is assumed that Mary was born. However, after
her engagement to Joseph, she moved to the other end which is now a part of
Nazareth.
This is also the location of the largest church in the city, the “Annunciation“
basilica - a large and impressive structure and cultural monument of Nazareth.
Rising high on a dome the symbol of Christianity - the Cross can be seen from every side of the city. The “Annunciation“ basilica is a magnificent Christian church
which is part of the Catholic Church. Numerous Catholic churches from throughout the world participated with their fund, which is confirmed by the donations of
frescoes in the church yard.
According to facts, the first church of this holy place was built in 356 AD by
Saint Elena, the mother of Saint Constantine, the Roman emperor. The present
church, designed by the Italian architect Giovanni Muzio, was built in 1969 on top
of the cave church of “An-nunciation“ in which in fact Christ’s faith was practiced
in Galilee for the first time. Hence, the “Annunciation“ church is a holy place to
every Christian in the world.
On our way through Galilee
In the early morning hours we set off on the road that leads from Tel Aviv to
Naza-reth, Tiberias and other places in Galilee. We saw many picturesque and
populated places, surprisingly impressive to any visitor. Only sixty years ago these
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Марија и Јосиф од Витлеем избегале во Египет, за да го спасат новороденчето од злото на Ирод Велики, кој по наредба на Август Цезар, откако не можел
да го најде новороденчето, за кој се прошириле гласини дека е новиот крал,
организирал војска за да ги убие сите машки деца на возраст до две години.
Назарет, градот на Христовото детство, во кој се случило благовестието
денес е еден од главните градови на Галилеја. Тој е сместен во северен Израел, југоисточно од пристаништето Хаифа и претставува важен сообраќаен
јазол. По името на градот, Христос е наречен Назареец.
Археолошките податоци говорат дека Назарет бил населен уште во раниот канански период. Тој е прв град познат како еврејски, а денес е најголем
арапски град со над 70.000 жители. Од населението 40 отсто се христијани,
а другите се муслимани, како и Евреи, кои живеат во горниот дел на Назарет.
Што се однесува до населените места, не е пишано правило, меѓутоа таквите
карактеристики се воочуваат токму во Назарет.
Имено, Евреите живеат на врвовите од ридовите, а Арапите во пониските
делови. Куќите на Арапите во голема мерка се без покриви и врз нив висат разни видови сателитски и други антени, а еврејските куќи имаат современи покриви од ќерамиди и соларни системи за затоплување на водата.
Според преданието од пред Христа, во близината на Назарет се наоѓало
малото село Ципорија каде што се претпоставува дека се родила Марија, но
откако се свршила за Јосиф, отишла да живее во другиот дел којшто денес е во
состав на Назарет.
Тука е најголемата црква во градот базиликата „Благовестие“. Таа е голема
и импресивна архитектонска градба и културно-уметнички споменик на Назарет. Има високо кубе на кое се вишнее симболот на христијанството - крстот,
кој се гледа од сите страни на градот. Базиликата „Благовестие“ е прекрасен
христијански храм кој е дел од Католичката црква, во која со свои средства
учествувале голем број католички цркви во светот, што се потврдува со донациите на фреските во дворот на црквата.
Според податоците, првата црква на ова свето место била изградена во
356 година од н.е., а ја изградила света Елена, мајката на свети Константин,
римскиот император. Денешната црква, чиј дизајн е на италијанскиот архитект
Џовани Музио (Giovanni Muzio) е изградена во 1969 година врз пештерската
црква „Благовестие“ во која, всушност, за првпат во Галилеја се применувала Христовата вера. Затоа, црквата „Благовестие“ претставува свето место за
сите христијани во светот.
На пат низ Галилеја
На патот што води од Тел Авив кон Назарет, Тиверијада и кон другите места
од Галилеја тргнавме во утринските часови и поминавме низ многу живописни
и населени места, што предизвикуваат изненадување и восхит за секој посетител. Овие предели само до пред шеесетина години биле ненаселени, речиси
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regions were unsettled, almost deserted, and its soil was uncultivated. However,
in recent decades, on account of Tel Aviv and other coastal cities - whose growth
is restricted due to their location on the coast of the Mediterranean Sea - there is
increasingly more constructions taking place here, particularly in the Galilee area,
where new suburbs and urban settlements are being built.
By spreading the new suburbs, the state is making efforts to gradually free
the large cities of the large influx of population. They are forced to do this for in
the last few years the total population of Israel has been increasing as a result of
the constant returning of Jews from other countries, particularly countries of the
former Soviet Union.
At the same time, as new suburbs are built, new factories and other processing
plants are also built, which effectively decrease the number of the unemployed.
During the first year of their arrival newcomers are given social welfare, until they
have settled and began earning for a living. Social welfare offers either an apartment and a certain amount of funds for food, or the full amount of fund necessary
for food while providing an apartment is one’s own responsibility.
However, recently this social welfare for newcomers has been increasing for
practice shows that neither one nor the other alternative are sufficient for normal
living considering the living standards of the country, where the average monthly
wage is approximately dollar US 1,500. In addition to this the citizens of Israel are
also provided free study of the Hebrew tongue and other foreign languages, and
offers free professional training through various courses which enable newcomers to become qualified and useful to themselves and the country.
Our visit was organized by the AD “Kompas“ - Skopje Tourist Agency, who
made certain that we had a pleasant stay and were acquainted with a large number of cultural and historical monuments. Thus, on our way to Nazareth, half way
between Tel Aviv and Haifa, we passed along the Mediterranean coast, where we
found the historical city of Kesaria, which has a huge harbor. It was built by Irod
the Great who named it after King Augustus. This was where the Roman armies
stayed and was the capital of the Roman ruler.
The city of Haifa is situated on the slopes of Mt. Carmel, on the coast of the
Mediterranean Sea, about 30 km to the north of Kesaria. Jewish history is closely
related to this city, especially of those Jews who were returned to Europe after
their arrival in Haifa, many of who died in the sea on their way back. Haifa is important to the Christians because of the cave of Saint Elia which is found there.
Haifa is a large trading centre and harbor which is also the home of the Technical
Institute of Science and Technology.
The Jordan River gives Galilee and Israel in general a special picturesque
beauty. It springs from Mt. Hermon, passes through Lake Galilee, then runs along
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пусти, а површините необработени. Но, на сметка на Тел Авив и на другите
приморски градови, кои поради излезот на Средоземното Море се ограничени
во просторното ширење, овде сé повеќе се гради, особено во Галилеја, каде се
подигаат нови населби и урбани живеалишта.
Со ширењето на новите населби, државата настојува постепено да се ослободува од големиот прилив на населението во големите градови. На тоа се
принудени, зашто во последните неколку години бројот на вкупното население во Израел се зголемува со постојаното доселување на Евреи од другите
земји, особено од државите на поранешниот Советски Сојуз.
Во исто време, паралелно со подигањето на новите населби се градат и
нови фабрики и други преработувачки капацитети, со што ефикасно се намалува бројот на невработените. Во првата година од доселувањето на дојденците
им се обезбедува социјална помош, додека да се снајдат и да почнат сами да заработуваат за живот. Социјална помош може да се добие преку обезбедување
стан и извесен дел средства за храна, или, пак, добивање средства за обезбедување на сите потреби за храна, а станот да си го обезбедат сами.
Меѓутоа, во последно време социјалната помош за новодојденците се зголемува, зашто повеќе примери од практиката покажуваат дека ниту едната
ниту другата варијанта не се доволни за нормална живеачка според стандардите во државата каде што просечната месечна плата изнесува околу 1.500 УСА
долари. Освен тоа, на жителите во Израел им се обезбедува и бесплатно учење
на хебрејскиот јазик и на други странски јазици, а им се овозможува и бесплатна
стручна обука преку разни курсеви, со што новодојденците постануваат квалификувани и корисни и за себе и за државата.
Нашиот престој беше организиран преку патничката агенција АД „Компас“
- Скопје, која се потруди да имаме пријатен престој и да се запознаеме со голем
број културно-историски споменици. Така, на пат за Назарет поминавме долж
средоземноморскиот брег, каде речиси на средината од патот, меѓу Тел Авив и
Хаифа, се наоѓа историското место Кесарија, град со големо пристаниште. Него
го изградил Ирод Велики и го нарекол според царот (кесарот) Август. Таму било
престојувалиштето на римската војска и седиште на римскиот управител.
На 30-тина километри северно од Кесарија, пак, се протега градот Хаифа,
што е сместен на падините на планината Кармел, на брегот на Средоземното
море. Со овој град е тесно поврзана еврејската историја, особено на оние Евреи кои по нивното пристигнување во Хаифа, биле вратени назад во Европа, а
притоа многумина се удавиле во морето. За христијаните Хаифа претставува
важен град бидејќи во него се наоѓа пештерата на свети Илија. Хаифа претставува голем трговски град и пристаниште во кој се наоѓа познатиот Технички институт за наука и технологија.
Посебна живописност на Галилеја и, воопшто, на Израел му дава реката
Јордан. Таа извира од планината Хермон, минува низ Галилејското Езеро, потоа
тече низ целиот простор по должината на границата меѓу Израел и Јордан и се
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the entire border between Israel and Jordan, and flows into the Dead Sea. Old historical facts tell us that Lake Galilee was in fact once a widening of the bed of the
Jordan River, which runs about 220 km from Lake Galilee to the Dead Sea.
Its water was salty, hence in many documents and Biblical legends it is mentioned as Galilee, or Genisared Sea, which is at 215 m below zero above sea level.
During the time of the New Testament it was also referred to as Yan Kineret.
However, with the Jordan River flowing through it, it gradually replaced its salt
water with fresh water; hence today its fresh water is of great significance.
In Hebrew, the northern part of Galilee is also called Galil. Nazareth and Tiberias are two larger cities here. Today they are large urban centers which are of
great significance in the development of tourism, processing industry and the
general commercial development of Galilee and of Israel.
Nazareth rises over the red soiled valley of Sharon, mentioned even in biblical
times. It is no coincidence that this region abounds in biblical places, which were
once expansive swamps according to legend. However, with the arrival of the new
settlers, these swamps were drained and turned into plantations of orange trees,
avocado, walnuts and other plants. The suburb of Hedera is the best example of
such a swamp. The first settler here died of malaria. However, the persistence to
survive in these regions forced the next settlers to make holes in the ground surface to enable the water to penetrate deep down or to escape into the sea.
Nevertheless, the water had to remain unpolluted, hence in the swamps they
began planting eucalyptus, which was brought to Israel from Australia. This kind
of tree has big roots which quickly absorb the swamp water. Today there are entire plantations of this tree in the region and factories have been built which use
the raw materials of this tree in the production of paper and medicinal herbs.
Eucalyptus leaves are used for various medicinal drinks and teas, while its bark
is used to make quality paper. The creation of this fertile cultivation land enables
conditions for planting the largest cotton plantations right here. This production
has today become so advanced that it has enabled production of colored cotton
- brown and green.
During our trip we also visited some Arabian villages populated by Palestinians. The Jews call them Arabs because they have been here since before 1948.
The Palestinians on the other hand, of the autonomous territories, are not Israeli
citizens unlike the Arabs who are citizens of Israel and are accepted and integrated in this society.
They enjoy all the same privileges as other Israelis, with the exception that
the young Arabs do not serve military service in the Israeli army. However, the
younger generations in Israel are already reacting as regards this obligation of every young Jew, including the Beduins. This means that young men in Israel serve
three years in the army, while the young women serve two years.
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влева во Мртвото Море. Старите историски податоци говорат дека Галилејското Езеро, всушност, некогаш било проширување на коритото на реката Јордан
која тече околу 220 километри од Галилејското Езеро до Мртвото Море.
Тоа било со солена вода, затоа и во многу документи и во библиските преданија се споменува како Галилејско, Генисаредско Море, кое е на 215 метри под
нултата надморска височина. Во новозаветното време се нарекувало уште и Јан
Кинерет. Но, со протекувањето на реката Јордан низ него, водата постепено се
отсолувала, така што денес неговите слатки води имаат големо значење.
Северниот дел на Галилеја на хебрејски уште се нарекува и Галил, а поголеми градови се Назарет и Тиверијада. Тие се градски центри што имаат важна улога во развојот на туризмот, преработувачката индустрија и, воопшто, во
развојот на стопанството на Галилеја и на Израел.
Назарет се вишнее над долината со црвената земја, Шарон, која се споменува
и во библиско време. И не случајно овој дел изобилува со многу библиски места,
кои според преданијата во одреден период биле пространи мочуришта. Но, денес со доселувањето на новите жители, овие мочуришта се пресушени и сега на
нив се протегаат плантажи со портокали, со авокадо, со ореви и слично. Населбата Хедера претставува најдобар пример за исушувањето на мочуриштето. Овде,
првите доселеници умреле од маларија. Но, упорноста ги натерала другите што
се доселувале да ги дупчат површините за да може застоената вода да понира
или да истекува кон морската површина.
Сепак, водата морало да остане незагадена и затоа на мочуриштето почнале да се засадуваат еукалиптуси, што во Израел се пренесени од Австралија. Тоа се дрва со големи корени кои многу брзо ја апсорбираат мочурливата вода. Денес, во овој регион постојат цели плантажи со еукалиптуси, врз
чија суровинска база се подигнати и фабриките за производство на хартија и
за лековити билки.
Листот од еукалиптусот се користи за разни лековити напивки и чаеви, а
кората од дрвото се користи за правење квалитетна хартија. Создавањето на
плодни ораници овозможува овде да се подигнат и најголемите плантажи со
памук. Тоа производство денес е унапредено до тој степен што се произведува памук во боја: како на пример, кафеав или зелен памук
Во текот на патувањето се запознавме и посетивме и арапски села, населени со Палестинци. Евреите нив ги нарекуваат Арапи, бидејќи тие се доселени тука од пред 1948 година. Палестинците, пак, во автономните територии не
се израелски државјани, за разлика од Арапите кои се државјани на Израел и
се прифатени и интегрирани во тамошното општество.
Тие ги имаат сите привилегии како и другите Израелци, со исклучок на
тоа што младите Арапи не служат воен рок во израелската армија. Меѓутоа,
помладите генерации во Израел веќе упатуваат забелешка со барање и тие
како сите млади Евреи, вклучувајќи ги и Бедуините, да служат воен рок, момчињата три години, а девојките две години.
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BETHLEHEM - THE NATIVE
PLACE OF JESUS CHRIST

O

ne of the most sacred places on Earth, the Church of the Birth
of Jesus Christ, is at the heart of Palestine. On the same square
there is also a mosque. Therefore, it happens that one can hear
at the same time a prayer from the mosque and the ringing of
church bells. These two sounds at this famous square in Bethlehem provide a kind
of harmony, which in itself is a miracle of today. The members of the Muslim community also show great respect toward Jesus, who is considered to be an important figure in their religion.
This place has an energy and tranquility, which gives the visitor strength to
endure standing for hours only to bow in the place where Jesus was born. The
experience of the visit to Bethlehem is difficult to express in words; it can only be
felt there in that sacred place. Several steps above, in the heart of Bethlehem, is
a church which was erected on the site where the Virgin Mary first nursed Jesus.
According to the legend, a drop of milk fell on the rock at this place. That drop is
the reason why the rock became white. Thus, a great spiritual temple was built on
that place, which is furnished with unique icons characteristic only of that church.
According to the New Testament, Jesus Christ was born in Bethlehem, the holiest site of all holy sites for the Christians. Every year thousands of believers and
visitors come to Bethlehem to see and bow to the ‘Birth of Jesus Christ’ shrine
and the church. This temple has been rebuilt and enlarged constantly through
various periods of the history. The church represents the creative genius of mankind through the remarkable creations of biblical motifs, characters, content and
specific Christian characteristics.
Today Bethlehem is a tourist site and it is crowded by visitors from all around
the world, especially in the days when we celebrate the birth of Jesus Christ -
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ВИТЛЕЕМ - РОДНОТО
МЕСТО НА ИСУС ХРИСТОС

В

о срцето на Палестина, се наоѓа едно од најсветите места на
оваа Земјина топка, црквата „Раѓањето на Исус Христос“. На
истиот плоштад се наоѓа и џамија. Таму се случува истовремено да се слуша молитва од џамијата и чукање на камбаните од
црквата. Овие два звука, на овој познат плоштад во Витлеем, даваат еден вид
хармонија, што само по себе е чудо на денешнината. Исто така, кон ова свето
место, припадниците на муслиманската вероисповед покажуваат голема почит спрема Исус, кој го сметаат како битна фигура во нивната религија.
Ова место има енергија и смиреност, која дава сила да се издржи со часови стоејќи само за поклонување на местото каде што Исус е роден. Искуството
од посетата на Витлеем е тешко да се искаже со зборови, тоа може да се почувствува само таму во тоа свето место. Според Новиот завет, Исус Христос е
роден во градот Витлеем, најсветото место од сите свети места за христијаните. Секоја година илјадници верници и посетители доаѓаат во Витлеем
да се поклонат на светото место во пештерата и во црквата „Раѓањето на
Исус Христос“. Овој храм доживеал многу архитектонски градби и надградби и постојано бил зголемуван во различни периоди од историјата. Црквата
претставува творечко постигнување на човештвото преку вонредно убавите
креации на повеќе библиски мотиви, содржини и специфични христијански
карактеристики.
Денес, Витлеем е туристичко место и е преполно со гости од целиот свет,
особено за време на деновите на одбележувањето на раѓањето на Исус
Христос - Божиќ. Таму Божиќ се слави три пати во текот на годината. Католиците, кои се собираат од целиот свет, заедно со палестинските католици
Божиќ го слават на 25 декември (според Грегоријанскиот календар), право-
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Christmas. Christmas here is celebrated three times a year. Catholics who gather from around the world and the Palestinians-Catholics celebrate on December
25th (according to the Gregorian calendar), Orthodox Christians celebrate on January 7, (under the old - Julian calendar), and finally, the believers of the Armenian
Orthodox Church celebrate Christmas on 19 January.
Bethlehem is located about ten kilometers south of Jerusalem. The city is located on the Mount of Judah and by many features it resembles the hill from
Biblical times. Today, sacred Christian places, churches, monasteries and other
religious objects are built on those rocky areas in memory of Christmas Eve. All
of that is aimed to feature the religious image of Bethlehem as it was when Jesus
Christ was born, on Christmas. Bethlehem is a city which is under Palestinian autonomy, with a population of approximately 30,000 inhabitants, of which 70% are
Muslims, and 30% are Christians.
The former cave carved into the rock today is the church of the Birth of Jesus Christ which is the holiest site for all Christians around the world. According
to historical data regarding this church, it is said that Emperor Constantine laid
the first foundations in 332 and erected today’s temple. The most magnificent
church in the holy temple of the Nativity of Jesus Christ is furnished with genuine
mosaics made during that period, with great art creations in various colors. Later,
during the turbulent history of domination, the church was demolished, and in the
time of Emperor Justinian it was again restored. It is worth mentioning that the
entrance door called ‘Door of Humiliation’ is very low and the visitor must bend or
make a vow before Jesus Christ in a symbolic manner, which makes him feel like
entering the cave where the Savior was born.
The birth of Jesus Christ
The place of birth of Jesus Christ is the rock which can be approached by
underground round stairs. Today, the 14-ray Silver Star indicates the holy birthplace of Jesus Christ representing 14 generations from Abraham to David, 14 generations from David to the Babylonian Empire and 14 generations from Babylon
to Jesus Christ. Near the Silver Star is the stone manger where Mary gave birth
to her son Jesus. There are claims that the original stone manger was brought to
Rome during the Crusader wars.
The birth of Jesus Christ in the cave was not accidental, but it was to show
that the whole world is a dark cave, and that only He can bring light to it. The birth
of Jesus Christ took place in Bethlehem and Bethlehem means ‘House of Bread’,
to show that He is the only bread of life worthy of the right people. The church
says that Christ was born homeless, pending Christian hearts and souls to be his
home and shelter.
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славните христијани го слават на 7 јануари (според стариот - Јулијанскиот календар), додека верниците на Ерменската православна црква го прославуваат Божиќ на 19 јануари.
Витлеем се наоѓа на десетина километри јужно од Ерусалим. Градот е лоциран на планината Јудеја и по многу нешта наликува на ридот од библиските
времиња. Денес на овие карпести површини се изградени свети христијански
места, цркви, манастири и други верски објекти, во знак на сеќавање на божиќната ноќ. Сето тоа го враќа верскиот изглед на Витлеем како во времето
од раѓањето на Исус Христос, на Божиќ. Витлеем е град под палестинска автономија, со население од околу триесетина илјади жители, од кои околу 70 %
се муслимани, а 30 % се христијани.
Она што некогаш била пештера издлабена во карпа, денес е просторот на
црквата „Раѓањето на Исус Христос“ и претставува најсветото место на сите
христијани во светот. Според историските податоци на црквата „Раѓањето на
Исус Христос“ се вели дека во 332 година императорот Константин Велики ги
поставил темелите на денешниот храм. Величествената и најкарактеристичната црква во светиот храм „Раѓањето на Исус Христос“ има оригинални мозаици
од тој период со големи уметнички креации во различни бои. Во текот на бурната историја за доминација, црквата била урната, но во периодот на царот Јустинијан повторно била обновена. За одбележување е тоа што пристапот, влезната
врата која е наречена „врата на понижување“ е многу ниска и посетителот на
симболичен начин, се наведнува или се поклонува на Исус Христос, за да се чувствува како да влегува во пештерата каде е роден Спасителот.
Раѓањето на Исус Христос
Местото каде бил роден Спасителот Исус Христос се наоѓа во карпа до
која може да се дојде со подземни кружни скали. Денес 14-зрачната Сребрена
ѕвезда го означува светото родно место на Исус Христос. Тоа ги прикажува 14.
генерации од Аврама до Давида, потоа 14. генерации од Давида до Вавилонската Империја, како и 14. генерации од Вавилон до Исуса Христа. Каменот на
кој мајката Божја, Дева Марија го породила својот син Исус е во близина на
Сребрената ѕвезда. Постојат тврдења дека оригиналниот камен бил однесен
во Рим за време на крстоносните војни.
Раѓањето на Исус Христос во пештерата не е случајно, туку тоа било за да се покаже дека целиот свет е една темна пештера, дека само Тој може да светне. Раѓањето на Господ Исус Христос се случило во Витлеем, а Витлеем значи дом на лебот, да
се покаже дека само Тој е единствениот леб на животот, достоен за вистинските
луѓе. Во црквата велат дека Христос е роден без покрив над главата, бидејќи се
очекува во христијанските срца и души да биде неговиот дом и засолниште.
Многу различни случки се забележани за црквата „Раѓањето на Исус
Христос“ во текот на еден долг период на посети на христијаните од целиот
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Various events have been recorded relating to the Church of the Nativity throughout the long period of numerous visits to this holy place paid by the
Christians from all over the world. Thus, in 1859 there was a fire in the interior of
the church caused by the lit candles and many icons were destroyed. This was the
reason why Napoleon III built a wall made of asbestos which is still there. There
are also many Christian unpleasant events which have been noted in the historical development of the Church and Bethlehem.
The Church of the Nativity is divided and administered by Roman-Catholic,
Greek-Orthodox (Hellenistic) and Armenian priests. Unfortunately, this kind of
division happens in Christianity, especially in Israel. All three representatives of
their churches have their designated time for prayer. The visitors, the Christians
who considered it the holiest place, light candles, pray to meet their wished, and
simply pray to God.
During our visit to Israel the Palestinian community assisted us in a somehow
odd way to visit Bethlehem, the place where Jesus Christ was born where we lit
candles, prayed to God, and felt exalted. It was a great moment in our life as Christians coming from Macedonia.
However, we experienced a minor unpleasant episode in the Church of the Nativity. Namely, during our visit to this holy place the temple was without visitors,
and the prayer time according to the schedule belonged to the Hellenic (Greek)
priest. When we introduced ourselves to the priest saying that we came from
the holy land of Macedonia, he regretfully forgot that he was God’s servant and
reacted in a very non-Christian manner, especially when we took photographs of
the Episcopal throne.
Fortunately, immediately after that unpleasant event in the Holy City, we met
an Armenian priest from the Armenian Orthodox Church who was very polite to
us and treated us like real Christians. In return, we gave him a book with reproductions of Macedonian icons and frescoes from numerous Macedonian Orthodox
Churches and a Biblical dictionary in the Macedonian language.
The Armenian priest expressed his gratitude to the friendly Macedonian Orthodox Church and Macedonian people which shared a similar destiny. We were
also paid great honor in the Catholic part of the Holy Church where we were
guests to a Catholic bishop upon a recommendation from the Vatican.
We left the Church of the Nativity and headed to the center of the Holy City
of Bethlehem where we met our friend with whom we have maintained our friendship since the time of our studies in Skopje. This meeting was very friendly, touchy
and unforgettable. We talked with our friend and his family who welcomed us
warmly about the time we spent in Macedonia, about the future of Palestine, Israel and Macedonia, about the cosmopolitan future world on the mother Earth. In
the evening we left Bethlehem and went to Jerusalem.
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свет на ова Свето место. Така, во 1850 година, во внатрешноста на црквата
имало пожар од запалените свеќи, при што изгореле голем број икони. Затоа,
Наполеон III поставил ѕид направен од азбест, кој сè уште стои и денес. Исто
така, има и бројни христијански, а и непријатни случки кои остануваат забележани во историскиот развој на Црквата и Витлеем.
Базиликата „Раѓањето на Исус Христос“ е поделена и раководена од римокатолички, грко-православни (елинистички) и ерменски свештеници. За
жал, тоа се случува во христијанството, особено во Израел. Сите тие три претставници на своите цркви имаат свое време за молитва. Посетителите, христијаните, на кои ова им е најсветото место, палат свеќи, се молат за да им се
исполнат нивните желби, едноставно, се молат на Бога.
И ние при нашата посета на Израел, со помош на палестинска заедница,
малку на чуден начин го посетивме Витлеем, местото каде бил роден Исус
Христос и запаливме свеќи, се помоливме на Бога, се почувствувавме возвишено, необично, единствено, што беше голем момент во животот за нас христијаните од Македонија.
Меѓутоа, имавме мала непријатна сцена во црквата „Раѓањето на Исус
Христос“. Имено, при нашата посета на ова свето место, храмот беше, речиси,
празен, а времето за молитва, според распоредот беше на елинскиот (грчки)
свештеник. И кога на свештеникот се претставивме дека сме од светата земја
Македонија, тогаш, за жал, тој заборави дека служи на Бога и реагираше многу нехристијански, особено кога го фотографиравме епископскиот престол.
За среќа, веднаш по нехристијанската средба во Светиот град, се сретнавме и со еден ерменски свештеник од Ерменската православна црква, кој
беше мошне љубезен со нас и нè третираше како вистински христијани. За возврат, ние му подаривме книга со македонски репродукции на икони и фрески
од бројни македонски православни цркви и еден Библиски речник на македонски јазик.
Притоа, тој изрази голема благодарност на пријателската и со слична судбина Македонската православна црква и на македонскиот народ. Исто така,
голема чест ни беше укажана и во католичкиот дел на Светата црква, каде, по
препорака на Ватикан бевме гости на еден бискуп од Католичката црква.
Ја напуштивме црквата „Раѓањето на Исус Христос“ и се упативме во центарот на светиот град Витлеем, каде имавме средба со нашиот пријател со кого
имавме другарски и пријателски врски уште од времето кога со него студиравме
во Скопје. И оваа средба беше трогателна, незаборавна, пријателска. Со нашиот
пријател, неговото семејство и пријателите кои топло не пречекаа, зборувавме
за минатите поминати времиња во Македонија, за иднината на Палестина, на
Израел, на Македонија, за космополитскиот иден свет на мајката Земја. Во вечерните часови го напуштивме Витлеем и се упативме кон Ерусалим.
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CAPERNAUM AN IMPORTANT PLACE BOTH
FOR CHRISTIANS AND JEWS

T

o visit the Holy Land of Israel, in the true sense of the word, is a
realization of a dream. It is the land of Abraham and his followers
that God promised them as an inheritance in which the children
of Israel were led by Moses after their Exodus in Egypt. It is the
country that everyone, regardless of his or her religion needs to visit and to experience the feeling that the Holy Land offers. One cannot feel anywhere else what
is offered in this region. It is the land of permanent youth donated through the
salvation of the Divine child from Bethlehem.
According to some unofficial data, there are more than 10,000 shrines in
Israel where beautiful basilicas in memory of the biblical stories from the New
Testament have been built over the centuries. The number of cultural and historical monuments which present the Jewish history in the Old Testament is not
small, and whose walls speak about the time of Saul, David and Solomon, about
the Babylonian and Persian rule, about the period of five centuries’ Ottoman rule,
and about the European Aryan period, among the rest. Almost every visitor and
tourist that comes into this country, should visit Capernaum, because, according
to the biblical tradition it is the second home of Christianity.
The author of these lines would note that to travel throughout the Holy Land
is a big challenge, because such travel is more exciting than any other travel; there
you travel through a biblical land, through the land of prophets and patriarchs,
through the land of kings, and the land of the Apostles. To walk over the land of
Christ's childhood along the banks of the Jordan River, the Sea of Galilee and the
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КАПЕРНАУМ ЗНАЧАJНО МЕСТО ЗА
ХРИСТИJАНИТЕ И ЕВРЕИТЕ

Д

а се посети Светата земја - Израел, во вистинска смисла на
зборот претставува остварување на еден сон. Таа е земјата
на Аврам и на неговите следбеници што Господ им ја ветил
како наследство во кое децата на Израел биле водени од
Мојсие по егзодусот во Египет. Таа е земјата што секој, без разлика на која
религија припаѓа треба да ја посети и да го доживее чувството што го нуди
Светата земја, каде што не може да се почувствува на друго место тоа што се
нуди на овие простори. Таа е земјата на постојаната младост дарувана преку
спасението на витлеемскиот Богомладенец.
Според некои неофицијални податоци, во Израел постојат повеќе од 10.000
свети места каде низ вековите се градени прекрасни базилики како спомен на
библиските преданија од Новиот завет. Не е мал бројот и на културно-историските споменици што ја презентираат еврејската историја од Стариот завет,
чии ѕидишта говорат за времето на Саул, Давид и Соломон, за вавилонското
и персиското владеење, за периодот од петвековното османлиско ропство, за
европскиот ариејски период итн. Речиси секој посетител и турист што доаѓа
во оваа земја не може, а да не го посети Капернаум, зошто, според библиските
преданија тој е вториот дом на христијанството.
Авторот на овие редови ќе забележи дека да се патува по Светата земја е
голем предизвик, зашто таквото патување е повеќе од секое друго; таму се патува низ библиската земја, во земјата на пророците и патријарсите, низ земјата
на царевите, земјата на апостолите... Да се чекори по земјата на Христовото детство, по бреговите на реката Јордан, на Галилејското Езеро и на Мртвото Море,

По патот на Исус Христос

151

Slavé Katin • ISRAEL AND MACEDONIA

Dead Sea, over the land sanctified by Jesus Christ, is a rare experience for every
Christian, for every person regardless of their religious convictions and beliefs.
During our visit to the Holy Land of Israel, we learnt of Bible stories related to
many holy sites, of which we will mention some. The hill of Tabor, located southwest of the Sea of Galilee, at an altitude of 588 meters above sea level, north of
the Jezreel Valley, is a significant, historical and religious site.
Tabor slightly overhangs the Jezreel Valley in the region where every stone
is filled with a part of the historical and religious past. The name of the plateau
Tabor appears in the Bible, which marks the border between the ancient tribe of
Naphtali, Zebulin and Issachar. At its peak Barak had gathered the tribes of Zebulin and Naphtali to engage in a battle against Sisera and he had defeated him.
According to the biblical tradition, there was also the sanctuary of Issachar and
Zebulin, the same one which is today celebrated as the transfiguration of Jesus
Christ. But the most important thing is that, according to the biblical tradition,
the miracle of the transfiguration of Jesus Christ happened on Tabor.
In the Church of the Transfiguration
There, on the top of Mount Tabor is the Church of the Transfiguration, the
last religious building, which was destroyed in the 19th century as a result of the
war. It was rebuilt in 1923 and is now an important religious place visited by many
believers from around the world.
With its beauty, location, and wealth of biblical tales, the holy place of Capernaum deserves our special attention. This location is considered to be the second
home of Jesus Christ and one of the major sites of Christianity. Christians have
often called Capernaum a crossroads of religions.
Capernaum is the place where Jesus Christ went to live after he left Nazareth.
Capernaum (Kapharnaum) is situated on the northern banks of the Sea of Galilee
near the ancient road of ‘Via Maris,’ which leads to Syria. Its name means ‘Nahum’s village.’ It was a Roman military camp and center of Roman authority. Jesus
Christ preached in the synagogue and healed many people there. Most probably,
in ancient times there was also a town there, as evidenced by the excavations of
the synagogue.
One part of Capernaum belongs to the Catholic Church, which has set up a
monument at the entrance of the ancient city in honor of St. Peter, one of the
three favorite disciples of Jesus. St. Peter is also known as Simon Peter, Shimeon
and Cephas. He comes from the fishing village of Bethsaida, which is located on
the banks of the Sea of Galilee, and he and his brother Andrew were fishermen.
The name Peter or Cephas means ‘stone’ or ‘rock’ and it was given to him by Jesus
Christ with the words: "You are Peter (Cephas) and I will build my church on this
rock." It is recorded that Peter led the Apostles and he was the first who preached

152

On the route of Jesus Christ

Славе Катин • ИЗРАЕЛ И МАКЕДОНИЈА

по земјата осветена од Исуса Христа е ретко доживување за секој христијанин,
за секој човек без разлика на неговите религиски убедувања и верувања.
При нашата посета на Светата земја - Израел, се запознавме со библиските преданија на голем број свети места, меѓу кои ќе ги споменеме неколку од
нив. Имено, височинката Тавор или Табор, што се наоѓа југозападно од Галилејското Езеро на надморска височина од 588 метри, северно од рамнината
Језраил е значајно, историско и религиозно место.
Тавор кој благо се вишнее над Језраелската Долина, во регионот каде секој камен е исполнет со дел од историското и религиозно минато. Името на висорамнината Тавор се јавува и во Библијата, која ја означува древната граница
меѓу племињата на Нефталим, Зевулон и Исахар. На нејзиниот врв Варак ги собрал Зевулон и Нефталим во борба против Сисар и го поразил. Според библиските преданија таму било и светилиштето на Исахар и Зевулон, тоа истото што
денес се слави како преобразување на Исус Христос. Но, најважно е тоа што на
Тавор, според преданијата се случи чудото на преобразувањето на Исус Христос.
Во црквата „Свето Преображение“
Таму, на врвот Тавор се наоѓа црквата „Свето Преображение“, последната
религиозна зграда, која како резултат на војната била уништена во XIX век.
Таа, повторно е изградена во 1923 година и претставува значајно религиозно
место кое го посетуваат голем број верници од целиот свет. Со својата убавина, со локацијата и со богатството на библиските преданија посебно внимание
заслужува светото место Капернаум. Оваа локација се смета како втор дом на
Исус Христос и е едно од главните места на христијанството. Христијаните,
често пати, го нарекуваат Капернаум крстосница на религиите.
Капернаум е местото каде Исус Христос заминал да живее откако го напуштил Назарет. Капернаум (Кафарнаум) е сместен на северниот брег на Галилејското Езеро во непосредна близина на древниот пат „Виа Марис“, што
води кон Сирија. Неговото име значи „Наумово село“. Тој бил римски воен логор и центар на римската власт. Исус Христос проповедал во синагогата и тука
излечил многу народ. Најверојатно, во древните времиња тука постоел град,
за што сведочат ископините на синагогата.
Еден дел од Капернаум припаѓа на Католичката црква, која уште на влезот
од древниот град поставила споменик, во чест на свети Петар, еден од тројцата омилени Христови ученици. Инаку, свети Петар е познат како Симон Петар,
Шимон и Кифа. Тој потекнува од рибарското село Витсаида што се наоѓа на
брегот на Галилејското Езеро, а со брат му Андреј биле рибари. Името Петар
или Кифа значи камен, карпа и тоа му го дал Исус Христос со зборовите: „Ти
си Петар (Кифа) и на тој камен ќе ја изградам црквата своја“. Запишано е дека
Петар ги предводел апостолите и прв проповедал меѓу паганите. Се одрекол
од Христа три пати пред распнувањето, а по воскреснувањето, Петар три пати
му ја посветил љубовта на Исус.
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among the pagans. He denied Christ three times before the crucifixion, and after
the resurrection Peter devoted his love to Jesus three times.
We also visited the ancient synagogue in Capernaum, one of the oldest and
most important synagogues in Galilee. However, this was not the same synagogue
in which Jesus Christ preached, but rather it was built in the 9th century. In the
orthodox part of Capernaum we visited the Church of Archangel Michael, which is
under the administration of the Greek Orthodox Church. Unfortunately, the host,
a Greek priest behaved like God was ‘Greek or of Greek origin’, which leaves a stain
among the Christians, especially those from Macedonia who come to visit the
holy sites in Israel with love and respect for religion.
Jesus Christ came to Galilee after he learnt that John the Baptist was betrayed. Then he left Capernaum and climbed the Mount of Beatitudes (sacred
Beatitudes), a place named after Christ's sermon on giving a blessing. As soon as
he saw the crowd, he delivered the famous speech intoning the word ‘holy’ eight
times. The highest commandment of Christ is: "... love your enemies, bless those
who curse you..." Here, beneath the huge rubber plants, we from Macedonia also
read in Macedonian language from the New Testament the blessings that Jesus
Christ pronounced before the gathered crowd. Since the Macedonians are also a
biblical people, we thought that the Macedonian spirit would be felt and hence
spread throughout the world, letting everyone hear and learn that Macedonia and
Macedonians are biblical and eternal.
According to the biblical tradition, 10 to 15 thousand people came to hear the
word of Jesus Christ here on the Mount of Beatitudes. Today, the new Church
of the Beatitudes was built here in memory of this holy place for Christians. It is
constructed with successful creations from the biblical traditions as a symbol of
the holy Christian place. The temple has eight walls, eight stained glass windows
inside with eight circles, eight mosaics and eight kinds of fruit. The building is in
a Christian style and its first foundations were laid long ago; however, the latest
church building designed by the architect Antonio Barluzzi in 1937 is a part of the
Catholic missionaries. Even today the church is kept by the Catholic nuns, and
visited by thousands of Christians from all over world.
At the Sea of Galilee
The holy place of Tabgha is located to the north of the Ginosar Valley on the
banks of the Sea of Galilee. Tabgha is an Arabic word meaning ‘a spring of seven’.
Today, there are only five salt water springs that have been discovered here. That
was the reason why there were no settlements in this region. According to the
biblical traditions, it was in Tabgha that Jesus Christ fed 5,000 people with two
fish and five loaves of bread. Thus, in the 9th century the Church of the Multiplication of the Loaves was built in memory of that extraordinary event. It contained
very vivid mosaics depicting animals and plants in composition of different colors.
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Исто така, во Капернаум ја видовме древната синагога, една од најстарите
и најзначајните синагоги во Галилеја. Но таа не е онаа синагога во која Исус
Христос проповедал, туку таа е изградена во IX век. Таму во православниот
дел од Капернаум ја посетивме црквата „Архангел Михаил“, која ете, и таа е
под управа на Грчката православна црква. За жал, домаќинот, грчкиот свештеник се однесуваше како Господ да е „Грк или од грчко потекло“, што остава
дамка кај христијаните, особено на оние од Македонија кои доаѓаат и со љубов и почит кон религијата ги посетуваат светите места во Израел.
Исус Христос во Галилеја дошол откако разбрал дека Јован Крстител
е предаден. Тогаш го напуштил Капернаум и се искачил на ридот Бјатитудс
(светите Блаженства), место кое го добило името од Христовата проповед при
давањето благослов. Штом го видел насобраниот народ го одржал познатиот
говор, изрекувајќи ги зборовите „блажен осум пати“. Инаку, највисока Христова заповед е: „... љубите ги непријателите свои и благословувајте ги оние што
ве колнат...“. Тука, под огромните фикусови дрва и ние од Македонија, од Новиот завет на македонски јазик ги прочитавме благословите што Исус Христос
ги изрекол пред собраниот народ. Бидејќи и Македонецот е библиски човек,
сметавме дека со тоа ќе се почувствува македонскиот дух и оттука ќе се прошири насекаде ширум светот, да се чуе и дознае дека Македонија и Македонците се библиски и вечни...
Според библиските преданија, овде на ридот Бјатитудс доаѓале и по 10 до
15 илјади луѓе да го слушаат говорот на Исуса Христос. Денес, како спомен на
ова свето место за христијаните е изграден новиот храм „Црквата на Блаженствата“. Таа е конструирана со успешни креации од библиските преданија што
претставуваат симбол на светото христијанско место. Храмот е со осум ѕидови, со осум прозорци, со осум витражи во внатрешноста, со осум кругови, со
осум мозаици и со осум видови овошје. Градбата е во христијански стил, чии
први темели се поставени уште многу одамна, но најновата зграда на црквата
по проектот на архитектот Антонио Барлузи од 1937 година е дел на католичките мисионери. И денес црквата ја чуваат католички сестри, а ја посетуваат
илјадници христијани од целиот свет.
На Галилејското Езеро
Северно од долината Гиносар на самиот брег на Галилејското Езеро е светото место Тагба. Тагба е арапски збор што значи „место на седум извори“.
Денес тука се откриени и постојат само пет извори низ кои протекува солена
вода. Затоа, на овој регион не постоело населено место. Според библиските
преданија, Исус Христос во Тагба нахранил 5.000 луѓе со две риби и пет леба.
Затоа во сеќавање на извонредниот настан, во IX век била изградена базиликата „Умножени лебови“, со многу живописни мозаици на кои се прикажани
животни и растенија во композиција со различни бои.
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Tiberias is not just a city of diamonds, but it is also known as the city of tourism. Spread over the picturesque scenery of the Sea of Galilee and with its green
areas, this city attracts many visitors. The hotel facilities are full during the entire
tourist season, which here begins in February. The city of Tiberias was named after the Roman Emperor Tiberius, meaning a town older than 2,000 years. With
a multitude of monuments, fortresses and other religious and historic buildings
and sites, Tiberias is one of the four holy sites for Jews, along with Jerusalem, Hebron and Shaphat. Among other things, this city is a place of famous rabbis and
educators who have a significant place in the history of the Jewish people.
The warm baths, buildings and other Roman remnants, as well as the excavations from the time of Christianity are also a special attraction. Tall hotels are located along the entire shore that Tiberias occupies along the Sea of Galilee. With
their architecture, these buildings fit very successfully into the overall ambiance
and represent the ancient city. Since 1948, it has been a Jewish city and has developed as an important tourist destination on the Sea of Galilee. It is the second
most visited city by tourists after the city of Eilat. However, Eilat is the remotest
southern place in Israel which lies in the desert part of the Red Sea. It is an attractive resort aimed at the promotion of tourism and business, and is also a place
with great prospects. Eilat is actually a "window" to the eastern region and an exit
of Israel toward the Indian and Pacific Oceans.
The Golan Heights stretch to the north of the city of Tiberias. It is a remarkable area with all of its beauty, size, wealth and importance for the survival of the
state of Israel. This is the triangle between Israel, Syria and Jordan. Down at the
foot of Golan are the hot springs in Hamat Gader, on the river of Yarmouk, where
the preacher John once came during a time of illness. Here are the remnants of
the once huge Roman bath and today’s reserves for breeding crocodiles.
The place called Magdal, a predominantly agricultural area is also located in
the southern part of the Ginosar Valley. It is an ancient city that was known as the
birthplace of Mary from Magdal (Saint Mary Magdalene), who was later one of
the most faithful followers of Jesus Christ. Here, there are excavations from that
period which are very important for Christianity and remind us of the Biblical traditions and Biblical time. However, like Ginosar and Magdala, the entire region of
the Golan Heights represents the most important agricultural regions for Israel,
and is a place that has kept numerous memories since the biblical times.
We stayed on the shore of the Sea of Galilee to admire everything that God
has bestowed to that nature. We could feel the taste of the rare fish of St. Peter.
Then, as pilgrims, we headed to the southern side of the Sea of Galilee, to the site
called Yardenit where the Jordan River has its source. It is the place where the
Savior Jesus Christ was baptized by St. John the Baptist. In the past, this place
had no great economic importance. However, today this area has several religious
and symbolic meanings along with the Jordan River. Thus, the Jordan River marks
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Тиверијада не е само град на дијамантите, туку тој е познат и како град
на туризмот. Распространет на живописните предели на Галилејското Езеро
и со зелени површини, овој град привлекува голем број посетители. Хотелските објекти се преполни во текот на целата туристичка сезона, која овде
започнува од февруари. Градот Тиверијада своето име го добил од римскиот
император Тивериј, што значи град постар од 2.000 години. Со мноштво споменици, тврдини и други религиозни историски згради и локации, Тиверијада
е едно од четирите свети места за Евреите, заедно со Ерусалим, Хеброн и Сафат. Меѓу другото, овој град е место на познатите просветители и рабини кои
имаат значајно место во историјата на еврејскиот народ.
Посебна привлечност се и топлите бањи, зградите и другите остатоци од
римското време, како и ископините од времето на христијанството. Покрај
целиот брег што Тиверијада го зафаќа долж Галилејското Езеро, се лоцирани високите хотелски згради кои со својата архитектура мошне успешно се
вклопуваат во севкупниот амбиент и го претставуваат древниот град. Од 1948
година, тој е еврејски град и се развива како значајно туристичко место на
Галилејското Езеро. Тој е втор град по значење во туризмот по градот Еилат.
Инаку, Еилат е најјужното место на Израел кое лежи во пустинскиот дел на
бреговите на Црвеното Море. Тоа е атрактивно летувалиште во кое доаѓа до
израз и се промовира туризмот, бизнисот и претставува место со големи перспективи. Еилат, всушност, е „прозорец“ кон источните простори и излез на
Израел на Индискиот и Пацифичкиот Океан.
На север од градот Тиверијада се протега висорамнината Голан. Таму таа се
наметнува со сета своја убавина, големина, богатство и значење за опстанокот на
државата Израел. Таму е тромеѓето меѓу Израел, Сирија и Јордан. Долу во подножјето, пак, се топлите извори во Хамад Гадер, на реката Јермук, каде некогаш
во времето на својата болест, доаѓал и проповедникот Јов. Тука се и остатоците
на некогашната огромна римска бања и денешните резервати за одгледување
крокодили. Тука е местото Магдал кое претежно е земјоделско подрачје и се наоѓа во јужниот дел на долината Гиносар. Тоа е древен град што бил познат како
родно место на Марија од Магдала (света Марија Магдалена), која подоцна била
и една од најверните следбенички на Исус Христос. Како спомен на библиските
преданија и библиското време овде има ископини од тој период, кои се доста
важни за христијанството. Сепак, Гиносар како и Магдала, така и целиот регион
од Голан, за Израел претставуваат еден од најзначајните земјоделски региони и
место во чии предели се чуваат и спомените од библиското време.
Останавме на брегот на Галилејското Езеро да се насладуваме на сè она
што Господ ја дарувал овдешната природа. Таму го почувствувавме и вкусот на езерската реткост - рибата „свети Петар“. Потоа, и ние како аџии се
упативме кон јужната страна на Галилејското Езеро, во месноста Јарденит,
каде истекува реката Јордан. Тоа е местото на кое Спасителот Исус Христос
бил крстен од свети Јован Крстител. Во минатото, ова место немало голема
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the border of the Promised Land. The waters that Moses was not permitted to
pass run here, and Yardenit points out a very significant Christian act.
Namely, according to the New Testament St. John the Baptist preached on
the banks of the Jordan River, and according to the traditions he baptized Jesus
Christ on that very spot. Today's center of baptism is called "Yardenit." It was built
by the members of the neighboring Kibbutz Kinneret, in order to attract the largest number of pilgrims who come to visit the holy sites of Israel. In a similar way,
in the crowd of pilgrims, we also arrived to the waters of Jordan, entered barefoot,
and then followed the sprinkling and the baptizing of several Christians from the
United States. It was a truly exciting experience as we recalled at the same time
images from the time when Saint John the Baptist baptized Jesus Christ. That
was our second baptism, but the most important one as it took place in the waters of Jesus Christ.
Galilee is an interesting area in Israel. Among other things, it is claimed that
this area has retained almost the same landscape as at the time when the Prophet Jesus preached there. Galilee is a place which completely relaxes the visitor
and does not allow negative emotion to prevail. There, the visitor is pervaded by
serenity and desires to communicate with all that intact nature which is found in
that holy place.
The Land of Galilee is well known as the place where Jesus began his sermon,
a place where he performed the miracle with the fish, the wine, the healing of the
sick and the place where he lived.
Galilee is also known by its small villages, one of which is the birthplace of
Mary Magdalene. Nazareth is also located there, the place of origin of the parents
of Jesus, and the place where the angel Gabriel appeared before the Virgin Mary
and announced her divine selection to be the mother of Jesus.
Cana of Galilee is also the place where the miracle happened at the wedding
when Jesus turned water into wine.
Capernaum, the place where St. Peter and other fishermen lived, is certainly
one of the most interesting places in Galilee. This place is known for the miracles
that Jesus showed, healing many sick people. It is the place where Jesus felt at
home.
There is a tree growing in Galilee which is considered to be the tree on which
Judas hanged himself after he betrayed Jesus. The blossoms are red or pink because of the embarrassment for the deed he had committed. The visitor rarely
leaves Galilee without tasting the fish of St. Peter, which is usually very tasty.
There is a legend according to which the Sea of Galilee always followed the
emotions of Jesus - when he was calm the sea was also calm, and when Jesus’
emotions were disturbed, so was the Sea of Galilee. Nowadays, the Sea of Galilee
is one of the most important sources of water for all of Israel. Today there is a
Catholic church located at the place where the house of St. Peter was.
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 кономска важност. Меѓутоа, денес овој предел заедно со реката Јордан има
е
многустрано религиозно и симболично значење. Така, реката Јордан ја означува границата на Ветената земја; низ неа поминуваат водите кои Мозес не
смеел да ги премине, а Јарденит означува многу значаен христијански чин.
Имено, според Новиот завет на брегот на реката Јордан проповедал свети
Јован Крстител, и според традициите тој таму го крстил Исуса Христа. Денешниот центар на крштевањето е наречен „Јарденит“. Тој е изграден од членовите
на блискиот кибуц Кинерет, со цел да се привлече најголемиот број аџии кои
доаѓаат да ги посетат светите места во Израел. И ние во толпата аџии стасавме
до водите на Јордан, навлеговме боси во нив, а потоа го следевме потопувањето и покрстувањето на неколку христијани од Соединетите Американски Држави. Тоа, навистина, беше доживување и возбуда, а во исто време враќање на
сликите од времето кога свети Јован Крстител го покрстил Исус Христос. Тоа
беше нашето второ крштевање, но најзначајно бидејќи беше извршено во водите во кои беше крстен Исус Христос.
Галилеја е интересен предел во Израел. За неа, меѓу другото се тврди дека го
има задржано, речиси, истиот пејзаж од времето кога таму проповедал пророкот
Исус. Галилеја, е место кое посетителот целосно го смирува и не дозволува обземање од негативна емоција Таму посетителот го обзема смиреност и желба за
комуницирање со целата таа недопрена природа што се наоѓа на тоа свето место.
Галилејската земја е позната како место од каде што Исус ги почнал своите проповеди, место каде што го направил чудото со рибите, со виното, со
лечењето на болните и, место каде се наоѓало неговото живеалиште.
Галилеја, исто така, е позната по малите селца, од кои едно од нив е родното место на Марија Магдалена. Таму се наоѓа и Назарет, местото од каде што
потекнуваат родителите на Исус, и местото каде ангелот Гаврил ја известил
Дева Марија дека ќе забремени од Светиот Дух.
Исто така, Кана галилејска е местото каде што се случило чудото на свадба кога Исус ја претворил водата во вино.
Во Галилеја, едно од најинтересните места е, секако, Капернаум, место
каде што живеел свети Петар и другите рибари. Ова место е познато по чудата кои Исус ги покажал, лечејќи многу болни луѓе. Место каде што Исус се
чувствувал свој на своето.
Во Галилеја расте едно дрво, за кое се смета дека е дрвото на кое се обесил Јуда, од срам за делото што го направил, откако го предал Исус. Цветовите имаат црвена боја, односно розова. Ретко кој ја напушта Галилеја, без да ја
проба рибата на свети Петар, која, обично, е вкусна...
Има предание дека Галилејското Езеро секогаш ги следело емоциите на
Исус, кога бил смирен езерото било смирено, кога имал разбранувани емоции, Галилејското Езеро се бранувало. Во денешно време, Галилејското Езеро
е еден од најбитните извори на вода за целиот Израел. Таму, на местото каде
што се наоѓала куќата на свети Петар, денес се наоѓа една католичка црква.
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FOLLOWING THE ROUTE OF
SUFFERINGS OF JESUS CHRIST

T

he basic meaning of the word Church is “people“. The Church is
God’s people called upon to discover the living God, to love and to
serve Him. Jesus Christ confided in them the holy Biblical revelation and hence the Church is the “column and foundation of the
truth“. Although the Church was called upon to exist by God, it consists of the ordinary people whose views are colored by the spirit of their age.
The true mission of Jesus was understood only after his death and his resurrection. Namely, he called upon for faith and devotion and acted as the final
judge of human fate. He not only preached forgiveness and salvation, but he also
achieved this through his life, suffering, and death!
Jesus Christ is the herald, and the heart of the message. He called the people
to God. He, himself, is the way to God. The respect towards Jesus, the Man as the
Son of God did not emerge from any kind of imaginary reverence after his death,
but rather in the deep impression that he left on his disciples during the three
years of his activity. His resurrection deepened the belief and confirmed it. Not
doubting his realistic humanity, his followers understood that Jesus Christ moved
in the ways of God!
A strange feeling overcomes the visitor while visiting the authentic Biblical
locations. In Jerusalem, even the atheist feels like a believer. Every year more than
a million foreign visitors come to the city. Most of them are Christian and Jewish.
Strolling down the street of the Old town, one can see Armenians with their black
kachoulka, Greek Orthodox priests with tall caps, members of the Roman Catholic order in different color dress, Ethiopians, or members of the Syrian Orthodox
church whose children learn the Aramaic, the language in which Jesus spoke and
preached. It is not easy for the ordinary visitor to identify the nume-rous churches
and their representatives in the masses of passersby.
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ПО ПАТОТ НА СТРАДА

АТА

НА ИСУС ХРИСТОС

О

сновно значење на зборот црква е „народ“. Црквата е народ
Божји повикан да го сознае живиот Бог, да го љуби и да му служи. Ним Исус Христос им го доверил светото библиско откровение и затоа Црквата е „столбот и темелот на вистината“. Иако
Црквата самиот Бог ја повикал на постоење, неа ја сочинуваат обичните луѓе,
чии погледи се обоени со духот на нивното време.
Исусовото вистинско послание е разбрано дури по неговата смрт и неговото воскресение. Имено, тој повикувал на вера и преданост и настапувал како конечен судија за човечката судбина. Не објавувал само простување и спасение,
туку со својот живот, страдање и смртта и го постигнал тоа!
Исус Христос е гласникот, ама е и срцето на пораката. Тој ги повикувал луѓето кај Бога. Тој самиот е тој пат до Бога. Почитувањето на Исус Човекот како
Син Божји не извирало од некоја вообразена побожност по неговата смрт, туку
во длабокиот впечаток што тој го оставил на своите ученици во трите години
на своето дејствување. Неговото воскреснување ја продлабочило и ја потврдило таа увереност. Без сомневање во неговата реална човечност, следбениците
сфатиле дека Исус Христос чекорел со Господ.
При посетата на автентичните библиски места кај посетителот се јавува
едно чудно чувство. Во Ерусалим, дури и атеистот се чувствува како верник.
Секоја година во градот доаѓаат повеќе од еден милион посетители од странство. Повеќето од нив се христијани и Евреи. При прошетката по улиците на
Стариот град може да се видат Ерменци со црни качулки, грчки православни
свештеници со високи капи, припадници на римокатоличките редови во разнобојни одежди, Етиопјани, Копти од Египет, припадници на Сириската православна црква чиишто деца учат арамејски, на јазикот на којшто зборувал и
проповедал Исус Христос.
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Even if one did manage to recognize among from the Russian Orthodox
Church, for instance, it would still be impossible to tell which fraction he belonged
to - the “reds“ who swore to be faithful to the church leaders in Moscow, or to the
“whites“ who escaped after the Russian revolution and now have headquarters in
USA. The Russians in Jerusalem have built the “Holy Trinity“ Church near the Jaffa
Gate, and is part of the complex of buildings and centre of the Russian pilgrims.
In addition to this, the “Holy Mary Magdalene“ Church, at the foot of Mt. of Olives,
built in 1885, can be recognized by its seven gold-plated domes.
The life, learning and death of Jesus mark a new page in the history of mankind. While the Jews bewailed over the destruction of the church, Christ’s disciples from Nazareth were already spreading the new Christian learning. Jerusalem
- the city of Christ’s suffering, death and resurrection - has remained even today the biggest temple of Christianity. This is why every year more than a million
Christians from every part of the world come to Jerusa-lem.
On Good Friday, before Easter, masses of people pass through Via Dolorosa, following the route of the Holy Son, on the way to Golgotha. At the place where Jesus
was crucified and died, one can see the church of the Holy Sepulcher also known as
the Resurrection Church, and the only spot beneath the sky where believers from
different Christian communities can meet in prayer.
The Church of the Holy Sepulcher
The Church of the Holy Sepulcher is the symbol of unity of all who believe in
Jesus Christ, and a live witness to the divided Christianity. In the not too distant
past, at times there would be fights here, even killings, among priests of different
Christian communities. Fortunately, ecumenism emphasizes the unity in Christ
on account of the particular differences.
Nonetheless, ironically to fate, the keys to the Church of the Holy Sepulcher
are traditionally kept by a Muslim family so that the disunited Christians would
not fight. Even inside the church of the Holy Sepulcher, despite the mixture, the
separation is still evident. The Greeks, Latin, Armenians, Syrians, Ethiopians, and
Coptic, each possess their own sections.
Adam’s cave is under Golgotha, where according to the legend, the first man,
Adam, rests in peace. Life and death, the transient and the permanent, are symbolically inter-twined here. Adam is the first, Jesus is the last. For, as in Adam
everyone died, in Jesus they will revive. By resurrecting and elevating to the sky,
Jesus took with him the first sinners - Adam and Eve, through his sacrifice saving
all who lived, and will live.
In a similar way to the Jewish Temple, the Holy Sepulcher was also dishonored.
The Roman Emperor Adrian placed a sculpture of Jupiter on the sepulcher at the
place of the Resurrection. However, the idols could not erase the memory of the
people who remem-bered the Holy Son within their hearts. Their memory helped
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На обичниот посетител не му е лесно да ги идентификува многуте цркви и
нивните претставници во масата минувачи. И доколку би успеал да препознае
некој калуѓер, на пример, од Руската православна црква, сепак, невозможно би
било да каже на која фракција ѝ припаѓа - на „црвените“ кои се заколнале на
верност на црковните водачи во Москва, или на „белите“ кои избегале по Руската револуција и сега имаат седиште во Соединетите Американски Држави.
Русите во Ерусалим ја имаат изградено црквата „Светото Тројство“, што се наоѓа во близината на Портата Јафа и претставува дел од комплексот и центарот
на руските аџии. Црквата, пак, „Света Марија Магдалена“, која се наоѓа на подножјето на Маслиновата Гора, а која е изградена во 1885 година, е препознатлива по своите седум позлатени кубиња.
Животот, учењето и смртта на Исус ќе означат нова страница во историјата на човештвото. Во време кога Евреите го оплакуваат уривањето на Храмот,
учениците на Исус од Назарет веќе го шират новото, христијанско учење. Ерусалим, градот на Исусовото страдање, смрт и воскресение, до денес ќе остане најголемо светилиште во христијанството. Затоа, секоја година повеќе од
еден милион христијани од сите делови на светот доаѓаат во Ерусалим.
На Велики петок, пред Велигден, река луѓе минува низ Виа Долороса, по
стапките на Синот Божји, на патот кон Голгота. На местото на распнувањето и
смртта на Исус се наоѓа Црквата на Светиот гроб, позната уште како Црква на
Воскресението, единственото место под небесната капа каде што во исто време
можат да се сретнат на молитва верниците од различни христијански заедници.
Црквата на Светиот гроб
Црквата на Светиот гроб која претставува симбол на единството на сите
кои веруваат во Исуса Христа, истовремено е жив сведок на поделеното христијанство. Во не така дамнешното минато, тука доаѓало до тепачки, па дури
и убиства меѓу свештениците од различните христијански заедници. Екуменизмот, за среќа, го истакнува заедништвото во Христос за сметка на партикуларните разлики. Сепак, како иронија на судбината, клучевите на Црквата
од Светиот гроб традиционално ги чува едно муслиманско семејство, да не
се караат разединетите христијани. Исто така, и на Светиот гроб внатре, во
црквата, поделбата е видлива. Свои делови поседуваат Грците, Латините, Ерменците, Сиријците, Етиопјаните и Коптите.
Под Голгота се наоѓа Адамовата пештера, во која, според преданието, почива првиот човек - Адам. Тука симболично се преплетуваат животот и смртта,
минливото и вечното. Адам е првиот човек, Исус последниот. Бидејќи, како во
Адам сите умреа, така во Исус сите ќе оживеат. Исус, воскреснувајќи и воздигнувајќи се кон небото, ги носи со себе и првите грешници - Адам и Ева, спасувајќи ги, со својата жртва, сите што живееле и ќе живеат.
Слично како и Еврејскиот храм, и Светиот гроб бил осквернавен. На местото
на Воскресението римскиот император Адријан ја поставил на гробот фигурата
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King Constantine, the first Christian ruler, locate the place where Jesus was tortured, and build the church on the Holy Sepulcher.
However, the greatest dishonor to the Christian world was the conquest of
Jerusa-lem and the Holy Sepulcher, by the Muslims. As soon as caliph Omar, the
conqueror of Jeru-salem, entered the city, he first went to visit the church of the
Holy Sepulcher. They say that he refused to hold Islamic prayers in the church for
through the very act of doing so the church would be transformed into a mosque.
Thanks to this attitude of caliph Omar - an extremely modest and tolerant ruler
- the Church of the Holy Sepulcher did not experience the fate of “Aya Sofia“ in
Istanbul. Unfortunately, caliph Al-Hakim, said to have been mentally disturbed,
ordered for the church to be destroyed down to the ground.
This was in the year 1009. The bloody cheque for the madness of the mentally retarded caliph arrived ninety years later. Namely, the Crusaders, freeing the
grave, massacred almost the entire Jewish and Muslim population of Jerusalem.
The Holy Sepulcher - fought over by the best Christian knights and various adventurers who killed in the name of Christ - is now “wisely“ guarded by a monk of the
Greek Orthodox Church.
The most exciting story of our civilization was written in Jerusalem. Here God
appeared before man for the first time in the image of a man. Here eternal life
conquered over death. Today, in the conscience and beliefs of millions of Christians, Jerusalem is the place where everything begins and everything will end, at
the Judgment Day.
The most interesting place for every Christian is certainly the tomb of Jesus
Christ. What is interesting is that this tomb is located on private land owned by an
old Arab family whose distinguished members have kept the key to the tomb for
decades.
The place where Jesus was crucified is also a part of this church and it is set
exactly above the tomb of Adam. Blood mixed with wine dripping from the body
of Jesus, penetrated through the tomb of Adam. Hence, the symbolism that Jesus
and his resurrection, actually washed all the blame of the human race.
In the history of the Holy Church where the tomb of Jesus Christ is, it is noted that Muslims keep the key to the holiest church for the Christians. Namely,
Wajeeh Nuseibeh is the only person who holds the key that opens the door of
the church where the tomb of Jesus Christ is believed to be. His family has been
performing this duty more than 1,300 years.
Every morning at 4:00 a.m. Nuseibeh walks through the fortified Old City of
Jerusalem to the Church of the Holy Sepulcher, the most famous temple of Christianity. He carries with him an iron key 30.4 centimeters long, climbs a small ladder and opens the huge wooden doors which lead to the place where, according
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на Јупитер. Меѓутоа, идолите не можеле да го уништат паметењето на луѓето
кои во своите срца го чувале споменот на Синот Божји. Нивниот спомен ќе му
помогне на царот Константин, првиот христијански владетел, да го лоцира местото на Исусовото мачеништво и да ја изгради Црквата на Светиот гроб.
Меѓутоа, за христијанскиот свет најголемо сквернавање било заземањето
на Ерусалим, а со тоа и заземањето на Светиот гроб, од страна на муслиманите. Калифот Омар, освојувачот на Ерусалим, веднаш по влегувањето во градот, најпрво, ја посетил Црквата на Светиот гроб. Велат дека не сакал да одржи исламска молитва во црквата, бидејќи со самиот тој чин црквата би била
претворена во џамија. Поради тој гест на калифот Омар, извонредно скромен
и толерантен владетел, Црквата на Светиот гроб не ја доживеала судбината
на „Аја Софија“ во Истанбул. За жал, калифот Ал-Хаким, за кого велат дека
бил ментално растроен, наредил црквата да биде урната до темел.
Тоа било во 1009 година. Деведесет години подоцна пристигнала крвавата сметка за лудостите на малоумниот калиф. Имено, крстоносците, ослободувајќи го гробот, го масакрирале, речиси, целото еврејско и муслиманско
население на Ерусалим. Светиот гроб, за кој војувале најдобрите христијански
рицари, но и разноразни авантуристи кои убивале во Христовото име, денес
„мудро“ го чува монах на Грчката православна црква.
Во Ерусалим е напишана највозбудливата приказна на нашата цивилизација. Тука Бог им се прикажал на луѓето, за првпат, во човечка лика. Тука вечниот
живот ја победил смртта. Денес, во свеста и верувањето на милиони христијани
Ерусалим е местото од каде што сè почнува и сè ќе заврши, на Судниот ден.
Најинтересно место за секој христијанин е, секако, гробот на Исус Христос.
Она што е интересно е дека местото каде што се наоѓа гробот на Исус е приватна сопственост на стара арапска фамилија и клучот од гробот на Исус со
децении е во рацете на избраните луѓе од таа арапска фамилија.
Местото каде Исус е распнат, исто така, е дел од оваа црква и е поставено точно над местото каде што е гробот на Адам. Крвта помешана со вино која капела
од телото на Исус, протекла низ гробот на Адам. Оттаму е симболиката дека Исус
со неговото воскреснување, всушност ја измил целата вина на човечкиот род.
Во историјата на „Светата црква“ каде се наоѓа гробот на Исус Христос е забележано дека муслимани го чуваат клучот од најсветата црква за христијаните.
Имено, Ваџих Нусејбех е единствениот што го носи клучот што ги отвора портите
на црквата во која се верува дека се наоѓа гробот на Исус Христос, а оваа должност неговото семејство ја врши повеќе од 1.300 години.
Секое утро во 4 часот Ваџих Нусејбех оди низ утврдениот Стар град на
Ерусалим до Црквата на светиот гроб, најпознатиот храм на христијанството.
Со себе носи железен клуч долг 30,4 сантиметри, се качува на мала скала и
ги отвора големите дрвени порти што водат до местото на кое христијаните
веруваат дека се одвивало распнувањето на Исус и неговото воскреснување
и на кое се наоѓа неговиот гроб. Секоја вечер по стемнување, откако трипати
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to the Christians’ belief, the crucifixion of Jesus and his resurrection took place
and where his grave is located. Every day after nightfall, after he hears that the
iron ring of the gate knocks three times each half hour Wajeeh locks the gate and
delivers the key. Wajeeh inherited this job from his father, who in turn had inherited it from his father and so on for more than 1,300 years. But surprisingly, like
his ancestors, Wajeeh - the guardian of the site of the crucifixion is a Muslim. The
duty is passed from father to son, from one generation to the next.
The church is a major attraction for tourists and pilgrims. Like a huge mosaic
of chapels, tunnels and caves with architectural remains dating back to the IV
century, it covers a wide range of traditions. It houses the last “stations“ of Via
Dolorosa - the last journey of Jesus to the crucifixion.
The church is jealously managed by five competing and often feuding Christian denominations - Roman Catholic, here called Latin, Greek Orthodox, Armenian Orthodox, Coptic Orthodox and Jacobites. At the ceiling of the church there
is a small chapel of the Orthodox. Sometimes the tensions related to the rights
to clean the church or praying in a certain part of the church turn into violence.
Judeh family, which is Muslim, keeps the key overnight, but only the members of Nuseibeh Family are guardians of the gate. Once a year the three largest
denominations - Greek Orthodox, Roman Catholic and Armenian, publicly renew
their request to Nuseibeh family to continue to be a guardian and a gatekeeper in
the church, as it is written both in their reminders and their web page.
Via Dolorosa
The chamber of the Last Supper stands above the synagogue with David’s
grave, at the holy temple of the Jews. According to tradition, this chamber is
about 2000 years old. However, the present table is in the style as was the last
Supper. Various religious organi-zations often organize dinners here now just like
in Biblical legends. According to the Biblical legend of the New Testament, it was
here that Jesus told his disciples that one of them would betray him that night,
and he told Peter that “after that happens, three times you will deny me …“ Later
they went to Getseman’s Garden where Christ’s predictions came true.
Before reaching Getseman’s Garden, Jesus Christ passed the Hinon Valley,
which stretches beneath Mt. of Olives along one side of the Old town which looks
toward it. The Jews call this valley the Valley of Hell. Hinon means hell in Jewish.
Many millenniums ago children were sacrified here, while its end part contains
the Valley of Blood. This is the place where Juda accepted the money from the
Romans after betraying Jesus.
However, as this money was earned through bloodshed, the population could
not accept it as donation for construction of new buildings. According to these
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на половина час ќе го чуе тропањето на железната алка на портата, Ваџих ја
заклучува портата и го дава клучот на чување. Ваџих ја наследил оваа работа
од својот татко, кој, пак, ја наследил од својот татко и така повеќе од 1.300
години. Но, на големо изненадување, исто како и неговите предци, и Ваџих чуварот на местото на распнувањето, е муслиман. Должноста се пренесува од
татко на син, од една на друга генерација.
Црквата е главна атракција и за туристите и за аџиите. Како огромен мозаик од капели, тунели и пештери со архитектонски остатоци што датираат од
IV век, таа опфаќа широк спектар традиции. Во неа се сместени последните
„станици“ на Виа Долороса - последното патување на Исус Христос до распнувањето.
Со црквата љубоморно раководат пет компетитивни и често раскарани
христијански деноминации: римокатолиците - кои тука се наречени и латини, грчките православци, ерменските православци, коптските православци и
јакобитите. На таванот на црквата постои и мала капела на ортодоксните православци. Понекогаш тензиите околу правата за чистење на црквата или за
молење во определен дел на црквата преминуваат во насилство.
Семејството Јудех, кое е муслиманско, го чува клучот во текот на ноќта,
но само членовите на семејството Нусејбех се чувари на портата. Еднаш годишно трите најголеми деноминации - грчките православци, римокатолиците
и Ерменците, јавно го објавуваат своето барање до семејството Нусејбех да
продолжи да биде чувар и вратар во црквата, како што и пишува на нивните
потсетници и на веб-страницата.
Виа Долороса
Во светиот храм за Евреите, над синагогата со гробот на Давид, е собата
на Тајната вечера. Според традицијата, таа соба е стара околу 2.000 години,
меѓутоа сегашната поставена маса е во стилот на некогашната Тајна Вечера.
Од разни верски организации денес овде често се организираат вечери исто
како и во библиските преданија. Според библиските преданија, пак, од Новиот
завет, овде Исус на своите ученици им рекол дека оваа вечер еден од нив ќе го
предаде, а на Петар му рекол „откако тоа ќе се случи, ти трипати од мене оваа
ноќ ќе се откажеш...“
Потоа отишле во Гетсемановата Градина каде се оствариле претчувствата
на Исус Христос. Пред да стаса во Гетсемановата Градина, Исус Христос ја поминал Долината Хинон, која се протега под Маслиновата Гора во должина на едната страна на Стариот град што гледа кон неа. Таа долина Евреите ја нарекуваат
Долина на пеколот. Хинон на еврејски значи пекол. Овде пред многу милениуми
биле жртвувани деца, а во нејзиниот краен дел се наоѓа и Долината на крвта. На
тоа место Јуда ги примил парите од Римјаните откако го предал Исус.
Но, бидејќи тие пари биле заработени со пролевање крв, населението
не можело да ги прими како прилог за градење нови објекти. Според овие
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legends, even now, here as in the entire Hell Valley, there are no temples, churches,
or any kind of historical monuments, which goes to prove these Biblical legends.
Via Dolorosa Road is what was once called the route of the Cross which leads
to the Church of the Holy Sepulcher of Jesus Christ on Golgotha hill. On the way to
Golgotha there are fourteen stops of the Cross and at one of them a statue of Mary
that symbolizes the mother’s pain for the son who is to be crucified on the hill. The
resurrection basilica is immediately next to the Holy Sepulcher as are the small remains of what was once the stone door with which, according to legends, the tomb
was closed.
We saw the authentic places where thousands of believers go to follow the
route of Jesus Christ at his arrival in Jerusalem at his last Passover. Here every
year on Good Friday, the pilgrims walk the road of the Cross from the place of
conviction to the dark Church of the Holy Sepulcher, which traditionally includes
Golgotha and the tomb which was later to hold Christ’s bloody and tortured body.
It is called Via Dolorosa, or the Road of Grief. The route of Christ is a slightly
curved path through the Old town. It is especially interesting here at Easter when
various groups of tourists, visitors and believers walk along the route of the Cross
just as it was a long time ago. They choose one of them, a protagonist of Jesus
Christ who carries a large Cross on his shoulders, and they present every scene
that took place at each of the stops of the Cross.
The path of suffering which Jesus Christ walks and falls under the burden of
the Cross, is practically not very long. The area through which Via Dolorosa passes is now filled with numerous shops selling souvenirs of Christian, Jewish and
Muslim religious symbols, and sellers of oriental sweets. On the holiest of days Easter, believers come down Mt. of Olives toward the city wall, carrying branches
of palm.
On Good Friday they walk along Via Dolorosa, stopping before the reviews of
Christ’s suffering. The Church of the Holy Sepulcher is full of believers during the
night. Five Christian communities gather at the church: Roman Catholic, Greek
Orthodox, Armenian Orthodox, Syrian Orthodox, Coptic - together with the mass
of believers in expectation of the ceremony of the Holy Flame, which in the eastern churches symbolizes Christ’s resurrection.
After midnight the Church of the Holy Sepulcher is filled with the light of candles - the symbol of the Resurrection. All the bells of the ancient church beat
in the rhythm of the praising songs of joy. Amidst the murmur of the crowd of
followers one hears the constant repetition of the words “Christ has resurrected“
and the reply “Truly resurrected“.
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 реданија, и денес на ова место, како и во целата Долина на пеколот, нема
п
ниту еден храм, црква или каков било историски монумент, што зборува за
исполнувањето на библиските преданија.
Улицата Виа Долороса е некогашниот таканаречен Пат на Крстот кој води
до Црквата на Светиот гроб на Исус Христос на ридот на Голгота. На патот до
Голгота има четиринаесет станици на Крстот, а на една од нив е статуата на
Марија која ја симболизира болката на мајката за синот што ќе биде распнат
на височините на ридот. Базиликата на воскреснувањето е веднаш до Светиот
гроб и тука се малите остатоци од некогашната камена врата со која, според
преданијата, бил затворен гробот.
Ги видовме автентичните места каде што илјадници верници одат по патот по којшто минал Исус Христос кога пристигнал во Ерусалим, на својата последна Пасха. Овде, секоја година на Велики петок, аџиите го минуваат патот
на Крстот од местото на осудата до мрачната Црква на Светиот гроб кој традиционално ја вклучува Голгота и Гробницата која подоцна го прима Христовото
раскрвавено и изнемоштено тело.
Наречен Виа Долороса или Пат на тагата, патот на Христос претставува
блага кривулеста патека низ Стариот град. Тука особено интересно е за време
на велигденските денови, кога многубројни групи од туристи и посетители верници го минуваат Патот на Крстот, исто така, како што било порано. Избираат еден од нив, протагонист на Исус Христос со голем Крст на плеќите, а
се претставуваат и сите оние сцени што се случувале на станиците на Крстот.
Страдалниот пат на којшто Исус Христос под товарот на Крстот оди и паѓа,
практично не е многу долг.
Просторот каде поминува Виа Долороса, денес е исполнет со безброј разни дуќанчиња со сувенири од христијански, еврејски и муслимански верски
симболи, како и продавачи на ориентални слатки. На најсветиот ден Велигден, верниците се симнуваат низ Маслиновата Гора кон градските ѕидини,
носејќи гранчиња од палма.
На Велики петок, пак, одат по патот Виа Долороса, застанувајќи пред
приказите за страдањето на Исус Христос. Исто така, ноќта Црквата на Светиот гроб е преполна со верници. Во Црквата се собираат пет христијански
заедници: римокатоличката, грчката православна, ерменската православна,
сириската православна и коптската заедница - заедно со толпата верници
во исчекување на церемонијата на Светиот пламен, кој во источните цркви
го симболизира Христовото воскресение. По полноќ Црквата на Светиот гроб
се исполнува со светлина од свеќи - симбол на воскресението. Сите камбани
на древната црква чукаат во ритамот на силните пофални песни на радоста.
Среде џагорот на следбениците се слуша повик кој постојано се повторува
„Христос воскресна“ и одговорот „Вистина воскресна“.
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THE APOSTLE PAUL
IN MACEDONIA
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hristianity is a religion of those who believe in Jesus Christ and
follow his life and teaching that can be found in the New Testament of the Bible. For Christians, Jesus Christ is the son of God
and savior of mankind. This is why Christianity has become a
mass world religion with about 2.5 billion believers worldwide.
The beginnings of Christianity date back to the 1st century in Palestine,
which was then under the rule of the Roman Empire. At the beginning, Christianity spread among the Jews, and later among the members of other ethnicities. The first apostles and missionaries of Christianity were Jews, and its roots
stem from the Old Testament Judaism. As a state religion, Christianity was first
accepted in Greater Armenia in the year of 301 and appeared in Macedonia in
the 9th century.
According to statistics, today, the Christians are the largest religious community in the Republic of Macedonia with approximately 65% of the population.
Of the total Christian population, about 95% belong to the Orthodox Christians,
3% are Protestants, while 1.2% are Catholic Christians.
Come over to Macedonia - Help Us!
Christianity in Macedonia has been preached since apostolic times. After accepting Christianity, during his missionary journeys the Apostle Paul
became the first preacher of the new messianic concept. The Apostle Paul
traveled many times and during his missionary activity he preached among
the Jewish and pagan population. The Apostle Paul visited Macedonia four
times.
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АПОСТОЛ ПАВЛЕ
ВО МАКЕДОНИJА

Х

ристијанството e религија на оние кои веруваат во Исус Христос
и го следат неговиот живот и учење кои се среќаваат во Новиот
завет на Библијата. За христијаните Исус Христос е син Божји и
спасител на човештвото. Затоа христијанството станува масовна светска религија со околу 2,5 милијарда верници во светот.
Инаку, зачетоците на христијанството датираат уште од I век во Палестина, која тогаш се наоѓала под власт на Римската Империја. Во почетокот
христијанството се проширило меѓу Евреите, за подоцна да се развие и меѓу
другите етнички припадници. Првобитните апостоли и мисионери на христијанството биле Евреите, а неговите корени произлегуваат од старозаветниот јудаизам. Како државна религија христијанството, прво, било прифатено
во Голема Арменија во 301 година, а во Македонија се појавило во IX век.
Според статистичките податоци, денес, христијаните се најголемата верска заедница на територијата на Република Македонија со околу 65 % од населението. Од вкупниот број на христијанско население, околу 95 % припаѓаат
на православните христијани, 3 % на протестантските, додека 1,2 % припаѓаат
на католичките христијани.
Дојди во Македонија - помогни ни!
Христијанството во Македонија започнало да се проповеда уште во апостолско време. По прифаќањето на христијанството, апостол Павле станал
првиот проповедник на новото месијанско учење при своите мисионерски
патувања. Апостол Павле, за време на својата мисионерска дејност, спровел
повеќе мисионерски и благовеснички патувања, во текот на коишто тој го проповедал христијанството меѓу еврејското и паганското население. Апостол
Павле во Македонија престојувал четири пати.
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At that time, Macedonia was a part of the Roman Empire, like Israel, thus, often changing its borders and its ethnic composition. One of the first indications
regarding the journeys of the apostles in Macedonia is found in “Acts of the Holy
Apostles“ probably written by the Apostle Luke, which says:
“... One night Paul had a vision: a Macedonian stood before him and
prayed, saying, ‘Come over to Macedonia - help us!’ And when he saw his
vision, we immediately decided to go further in Macedonia, concluding
that God has called us to preach the Gospel there. Then we sailed from
Troas and traveled straight to Samothrace, and the next day in Naples...“

The most important historical sources for the missionary activities of the
Apostle Paul are the written records about the third period of the history of the
apostolic age, that is, the writing of the two epistles of St. Paul to the Thessalonian Apostles and the Epistle to the Philippians. Both epistles to the Thessalonians are the earliest written epistles of the Apostle Paul. They make up one of
the oldest parts of the New Testament. The Apostle Paul sent both letters from
Corinth to the Thessalonica church during his second journey.
The Thessalonika church was one of the many churches in Macedonia which
were created during the Apostle’s second big journey. To the Macedonian
churches, the epistles represent primarily the epistles of communication. This
feature especially applies to the Epistle to the Philippians. The message to the
church at Philippi has an exceptionally personal nature and a wealth of historical concrete contents. It was written when the apostle was in prison.
Philippi became the first city in Europe where Christianity was preached
and accepted. When Christianity was transferred from Asia to Europe, the first
church on the European continent was established in Philippi, which in this part
of Macedonia is the first city, and a Roman colony. The term ‘first’, as concluded
from the old coins, is given as an epithet to the capitals of provinces, but also to
some important cities, such was Philippi, because it was the town of Philip and
Alexander of Macedonia.
When he arrived in Philippi, the apostle Paul and his companions began to
preach Christianity. Followers of the Apostle Paul, in particular, were Macedonians, and it can be inferred from the Epistle of Paul to Philippians, which states
that there were very few Jews and Greeks in Philippi.
According to the New Testament, the first baptizing, that of St. Lydia the
Macedonian took place in Philippi. Thus, Lydia became the first Christian in
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Во тоа време Македонија била во составот на Римската Империја, така што
често ги менувала своите граници и својот етнички состав. Едно од првите споменувања за патувањата на апостолите во Македонија се наоѓа во „Дела на светите апостоли“, најверојатно, напишано од страна на апостол Лука, каде се вели:
...на Павлe му се јави ноќно видение: некој Македонец застана пред
него и му се молеше, велејќи: „Дојди во Македонија - помогни ни! И
кога го виде видението, веднаш побаравме да отидеме понатаму
во Македонија, заклучувајќи дека Бог нè повикал да им го проповедаме Евангелието. Потоа отпловивме од Троада и патувавме
право кон Самотрак, и следниот ден стасавме во Неапол...

Најголемите историски извори за мисионерството на апостол Павле претставуваат писмените споменици на третиот период од историјата на Апостолскиот век, односно пишувањето на Двете посланија на свети aпостол Павле
до Солунците и Посланието до Филипјаните. Двете посланија до Солунците
се најрано напишаните посланија на апостол Павле. Тие го сочинуваат едниот
од најстарите делови на Новиот завет. И двете посланија апостол Павле ги испратил од Коринт до Солунската црква за време на неговото второ патување.
Солунската црква била една од повеќето цркви во Македонија што биле
создадени при второто големо патување на апостолот. Посланијата до македонските цркви претставуваат, пред сé, посланија на комуникација (општење).
Оваа карактеристика особено се однесува на Посланието до Филипјаните.
Посланието до црквата во Филипи се одликува со исклучително личен карактер и богатство на конктретни историски содржини. Тоа било напишано кога
апостолот се наоѓал во затвор.
Градот Филипи станал првиот град во Европа, каде што било проповедано
и прифатено христијанството. Кога христијанството се пренесувало од Азија
во Европа, првата црква на европскиот континент била формирана „во Филипи, кој во тој дел на Македонија е прв град, римска колонија“. Изразот „прв“
како што се заклучува според старите монети, се давал како епитет на главните градови на провинции, но и на некои значајни градови, а таков значаен
град бил и Филипи, бидејќи бил градот на Филип и Александар Македонски.
Уште со самото пристигнување во Филипи, апостол Павле и неговите придружници започнале да го проповедат христијанството. Слушателите на апостолот Павле, пред сè, биле Македонци, а тоа може да се заклучи од Посланието на апостол Павле до Филипијците, каде се вели дека во Филипи имало
многу мал број Евреи и Елини.
Во Филипи, според Новиот завет, се случило и првото крштавање и тоа
на света Лидија Македонка. Така, Лидија станала првата христијанка во
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Macedonia and Europe who received Christianity from the Apostle Paul. According to the Gospel, when he arrived in Europe first, he encountered women because they first appeared before the apostles. Apostle Paul engaged the women
actively in missionary activity and evangelization in the early Christian church.
According to the stories, St. Lydia was hospitable and invited the Apostles to
live in her home. After the Apostle Paul and his companions left her house, it is
assumed that the Apostle Luke stayed in the house of Lydia. The house became
the first Christian temple in Europe after the example of the home of Mary, the
mother of Jesus Christ in Jerusalem.
Eleven years after his departure from Philippi, before the end of his first
imprisonment in Rome, the Apostle Paul wrote a letter from the first church in
Europe to the Christians addressing it ‘to all the saints in Jesus Christ which are
at Philippi, with the bishops and deacons’.
After leaving the Apostle Luke in Philippi, the Apostle Paul went to Thessalonica together with the Apostles Silas and Timothy. This happened in the
spring of the 50th year. According to the Gospel, they arrived in Thessaloniki
after walking for six days along the Via Egnatia road. There his preaching was
accepted by a few Jews, while most of those who accepted his teachings were
Macedonians and Hellenes. The Apostle Paul, Silas and Timothy began to preach
the gospel in the house of Jason, in his weaving workshop, as well as in a number
of private homes. Despite their initial successes, the Apostle Paul and his assistants had to flee at night and leave the city because the Jews from Thessaloniki
rebelled against them, attributing them political intentions ‘against the commands of Caesar, saying that there is another king - Jesus.’
In the year of 51, the Apostles Paul, Silas and Timothy left Thessaloniki and
went to Berea, located in the third Macedonian administrative district where
Sopater of Berea became the first companion of the the Apostle Paul. Leaving
Silas and Timothy in Berea, St. Paul decided to leave Macedonia and go to Athens by sea.
Romans called the early Christians atheists and godless because of their
refusal to accept the Roman gods. The first major persecution of Christians began during the reign of the Roman Emperor Nero. In the year of 64 there was a
disastrous fire in Rome. The Emperor accused the Christians of setting the fire
and ordered them to leave the city. During this persecution, Christians were
crucified on a cross, thrown into the River of Tiber or thrown to the wild animals
in the amphitheaters. Among those first martyrs were the Apostles Peter and
Paul, who were executed in the year of 67. The most known martyr of that period is St. Demetrius of Thessalonica.
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 акедонија и во Европа која го примила христијанството од апостол Павле.
М
Според Евангелието, кога пристигнал во Европа, прво, бил пресретнат од жените, бидејќи тие први се појавиле пред апостолите. Апостол Павле активно
ги вклучил и жените во мисионерството и во евангелизацијата во ранохристијанската црква. Според верувањата, света Лидија била гостопримлива па
ги понудила апостолите да живеат во нејзиниот дом. По заминувањето на апостол Павле со придружниците, се претпоставува дека апостол Лука останал
да живее во куќата на Лидија. Куќата станала првиот христијански храм во Европа, по примерот на домот на Марија, мајката на Исус Христос во Ерусалим.
Единаесет години по заминувањето на апостол Павле од Филипи, пред
крајот од своето прво затвореништво во Рим, од првата црква во Европа, апостол Павле на христијаните им напишал послание и го упатил „до сите светии
во Исуса Христа, што се во Филипи, со епископите и ѓаконите“.
Откако го оставил во Филипи апостол Лука, апостол Павле со Сила и Тимотеј заминале за Солун. Тоа се случило во пролетта во 50-тата година по патот
Виа Игнација, каде според Евангелието по шест дена пешачење пристигнал
во Солун. Таму неговата проповед ја прифатиле малкумина од Евреите, додека, пак, поголем број од оние кои го прифатиле неговото учење биле, главно,
Македонци и Елини. Апостол Павле, Сила и Тимотеј започнале да го проповедаат Евангелието во куќата на Јасон, во неговата ткајачница и во повеќе приватни домови. И покрај првичните успеси апостол Павле и неговите помошници морале ноќе да побегнат и да го напуштат градот, бидејќи против нив
се побуниле Евреите од Солун, припишувајќи им политички намери „против
заповедите на цесарот, изјавувајќи оти има друг цар - Исус“.
Во 51. година, апостолите Павле, Сила и Тимотеј го напуштиле Солун и заминале во Берија, која се наоѓала во третата македонска управна област каде
за прв сопатник на апостол Павле станал Сосипатр Пиров. Оставајќи ги Сила
и Тимотеја во Берија, свети апостол Павле одлучил да ја напушти Македонија
и, по море, заминал за Атина.
Римјаните раните христијани ги нарекувале атеисти, безбожници поради
нивното одбивање да ги прифатат римските богови. Првиот поголем прогон на
христијаните започнал во времето на римскиот император Нерон. Во 64 година во Рим избил голем пожар. Императорот за подметнувањето на пожарот ги
обвинил христијаните наредувајќи им да го напуштат градот. За време на овој
прогон, тие биле распнувани на крст, фрлани во реката Тибар или предавани на
дивите животни во амфитеатрите. Меѓу тие први маченици се наоѓале и апостолите Петар и Павле кои биле погубени во 67 година. Најпознат маченик од
тој период е свети Димитриј Солунски.
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IN The HOUSE of
Virgin Mary IN Ephesus

T

he aim of our travel to Ephesus, however, was to visit the house
of the Holy Mother of God. The visit was realizws one morning of
a warm and pleasant day when the Sun had just risen over the
Asian part of Istanbul, and the plane had taken off for the East,
towards Izmir. We continued our flight on the iron bird (“Boeing 747“) of Turkish
Airlines. In less than an hour we were in the four million city of Izmir. This metropolis is situated in the bay that bears its name and spans over its lowlands and the
surrounding hills. We were met there, and welcomed by the people’s representative in the Parliament of the Republic of Turkey, Mr. Kemal Vatan, born in the
village of Zleovo, near Radovish, in Macedonia, Dr. Melih Inan, the Director of the
Airport, and other Turkish citizens of Macedonian origin.
It appears as though the regions of Dolna Reka, Veles and other regions of
Macedonia have moved to Izmir and its surroundings. There are large numbers
of these Turkish citizens from Macedonia, amongst which the greatest in number are the Macedonian Muslims. There are more of them in Turkey than there
are in Macedonia. This is what we were told by our hosts because according to
their unofficial statistics, there are from 300 to 500 thousand Turkish citizens
from Macedonia living only in Izmir and the surrounding cities. There are people
from Vranovtsi and Orizari, near Veles, from Skudrinye, from ¦upa and Debar, from
near Pehchevo, Delchevo, Shtip, and other places in Macedonia. They all have a
good life in democratic Turkey, which has accepted them as honest, kind, and
good-hearted people. Many of them have become famous and respected businessmen, intellectuals, doctors, shop owners, and loyal citizens of their second
fatherland, Turkey. At the same time, these Turkish citizens from Macedonia love
and respect Turkey, but their grandfathers’ land, Macedonia, too, which they carry
in their hearts and in their souls.
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ВО Црквата на
Дева МариJа во Ефес

Н

ашето патување за Ефес, пак, беше со цел да ја посетиме
куќата света Богородица, мајката на Исус Христос. Посетата
беше реализирана едно утро во еден топол и пријатен ден
кога штотуку сонцето се појави од азискиот дел на Истанбул,
а авионот се издигаше кон југ кон Измир. Го продолживме нашето патување
со железната птица (Боинг 747) на Турската авио компанија и по помалку од
еден час стасавме во 4 милионскиот град Измир. Ова метропола е сместена во
заливот што го носи нејзиното име и е распространета во низискиот дел и на
околните ридишта. Таму бевме пречекани и добродојде ни посака народниот
пратеник во Големото народно собрание на Република Турција, г. Кемал Ватан, роден во селото Злеово, Радовишко, во Македонија, лекарпт Мехил Инан,
директорот на аеродромот и други турски граѓани со потекло од Македонија.
Во Измир и околните места како да се преселиле долнореканскиот, велешкиот и другите региони од Македонија. Нив ги има во голем број како
турски граѓани, меѓу кои најбројни се Македонците-муслимани. Нив ги има
повеќе во Турција одколку во Македонија. Така ни рекоја домакините, бидејќи
според некои нивни неофицијални податоци, само во Измир и во околните
градови живеат од 300 до 500 илјади турски граѓани од Македонија. Ги има
од Врановци и Оризари, Велешко, од Скудриње, од Жупа и Дебар, од Пехчево
и Делчево, од Штипско и од други места од Македонија.
Сите овие добро живеат во демократска Tурција, во која се прифатени како
добронамерници, добродушни и чесни луѓе. Многумина постанале познати
и признати бизнисмени, интелектуалци, лекари, општественици, дуќанџии,
лојални граѓана на нивната татковина - Турција. Во исто време овие турски
граѓани на Турција се однесуваат со почит кон Турција, но и кон дедовската
земја-Македонија, која ја носат во своите души и срца.
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Our hosts from the Ministry of Labour and Social Welfare, and the Mayor of
Bornova, organised a visit for us to the city of Selchuk and the ancient city of
Ephesus. In Selchuk we visited the City Museum where many exhibits from Ephesus and other localities in Anadolia and the coast region are displayed. The museum is an unavoidable stop for visitors to this part of Turkey.
We continued towards the well known, ancient treasury of Ephesus, situated
less than 200 kilometres south of Izmir, 20 kilometres north of the summer resort, Kushadasi. Ephesus, the famous city of the past and the present, is situated
at the foot of Mt. Bilbil, Koressos, where the Kaister river enters the Aegean Sea,
and on the lowland region near the sea.
This significant ancient city is first mentioned in the middle of the 7th century
BC. Ever since its foundation it has played an important role in the Anadolian region. Because of this, it was often attacked and conquered. It was under Persian,
Spartan rule. In 334 Alexander of Macedon conquered the city and the strategic
military area surrounding the city of Ephesus. Ephesus was under authority of the
Roman Empire and was a major city of the Asian province at the time.
In the meantime, at the beginning of the first millennium, Christianity began
spreading in the city very quickly. However, the Romans opposed Apostle Paul’s
doctrines. This was confirmed by the residents of Ephesus, who demonstrated
under threat against the spread of Christianity, gathering in the largest theatre
in the city in order to express their anger against the “new“ religion.
However, according to many, Ephesus was God’s chosen place, where the Holy
God Mother and St. John spent the last days of their life. Namely, the house of
the Holy Mother of God is found very close to Ephesus, on the western side of Mt.
Bilbil. The Church of St. John, one of the composers of the Bible, reaches high over
the present-day city. At the same time, one of the seven churches in Asia, where
St. John found his inspiration for religion, was in Ephesus.
The history of Ephesus records that, in AD 262, the Gothic destroyed the city
together with the Temple of Artemis. The city never again regained its previous
state of magnificent growth and development. It is also very significant for Ephesus that in AD 431 the Third ecumenical Council was held in the house of the Holy
Mother of God. This council accepted the Holy Mother of God as Mother of God
Jesus Christ.
During our visit to Ephesus we saw numerous structures and objects from
the long history of this significant ancient locality. We visited the remains of the
Temple of Artemis, Trayan’s Fountain, the Marble Road, the Stadium, and other
structures. However, the visitor is especially impressed by the great theatre, it being an exceptional experience. It is situated in a recess of the western side of the
hill. Its size, expanse and magnificence gives one the feeling, and takes him in his
thoughts many centuries far from the present. We were told here that in recent
years Luciano Pavarotti, Julio Iglesias, and many other world famous artists presented their artistic qualities there before several thousand guests at this theatre.
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Домаќините од Министерството за труд и социјална заштита и градоначалникот на Борнова ни организаа посета на градот Селчук и на античкиот
град Ефес. Во Селчук го посетивме Градскиот музеј во кој се изложени многубројни експонати од Ефес и од други локалитети на Анадолија и крајбрежниот регион. Музејот претставува неодминливо катче на овој дел од Турција.
Се упативме кон многупознатата стара ризница Ефес, што се наоѓа на помалку од 200 километри јужно од Измир, а на дваесеттина киломретри северно
од летовалиштето Кушадаси. Познатиот град на минатото и на сегашноста-Ефес
е сместен во подножјето на планината Билбил, каде реката Кајсер се влева во
Егејското Море на равничарскиот дел што е во непосредна близина на морето.
Овој значаен антички град се споменува од средината на 7 век п. н..е. Од
своето формирање до денешни дни игра важна улога на тие анадолски простори. Затоа често бил напаѓан и освојуван. Бил под власта на Персија, на
Спарта. И Александар Македонски во 334 година го освоил градот и стратешкото војно место околу градот Ефес. Ефес бил и под управа на Римската Империја и бил најважен град на тогашната азиска провинција.
Во меѓу време во почетокот на првиот милениум христијанството започнало многу брзо да се шири во градот. Меѓутоа, Римјаните биле против доктрините на Апопстол Павле кој прв дошол во Македонија. Тоа го потврдувале
граѓаните на Ефес, кои под закани протестирале против ширењето на христијанството, притоа, собирајќи се во најголемиот театар на градот за да го изразат својот бес против „новата“ религија. Меѓутоа, како што многумина велат,
Ефес бил одбрано Господово место, каде света Богородица заедно со свети Јован ги поминале последните денови од животот. Имено, во непосредна близина на Ефес, на западната страна на планината Билбил, се наоѓа куќата на света
Богородица. Во денешниот град се вишнее црквата на свети Јован, еден од
составувачите на Библијата. Во исто време Ефес бил место на една од седумте
цркви во Азија, во кои свети Јован ја добил својата инспирација кон религијата.
Во историјата на Ефес е забележано дека во 262 година од нашата ера Готите го уништиле градот, заедно со Храмот на Артемис. Оттогаш градот никогаш
не се обновил каков што бил во минатото кога имал величествен растеж и напредок. Притоа, значајно за Ефес е тоа што во 431 година по Христа бил одржан
Третиот екуменски совет, токму во куќата на света Богородица. Овој Совет, меѓу
другото, ја прифатил света Богородица како мајка на Господ Исус Христос.
При нашата посета на Ефес се сретнавме со безброј објекти и предмети од
еден долг период на постоење на оваа значајна античка локација. Така, ги посетивме остатоците од Храмот на Артемис, Фонтаната на Трајан, Мермерниот пат, Стадионот и други објекти. Меѓутоа, Големиот театар кај посетителот
остава посебен впечаток и доживување. Тој е место во длабнатината на ридот
од западната страна и, по својата големина, пространост и величественост
човек има чувство и се пренесува во мислите како да се наоѓа многу векови
подоцна од сегашноста.
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Our visit to the house of the Holy Mother of God aroused in us a special feeling
of excitement, which transformed into peace. It feels as though one is somewhere
in Macedonia, in one of the monasteries of the Macedonian Orthodox Church. The
picturesque area where the house of the Holy Mother of God was built reminds
the visitor of the areas taken as models for the construction of Christian monasteries around the world. And here, according to the customs, after bowing in the
church, leaving the temple and washing with the holy water, according to customs
and beliefs, the visitor becomes an “ad`ija“ (pilgrim.)
The area attracts with its beauty and scenery, while the church represents a
place where thousands of Christians and Muslims come to bow and to pray. It appears that this year the church will be most visited on 15 August, when the largest
gathering to celebrate the third millennium of Christianity will be held. On this
occasion thousands of believers, Christians, Muslims, and others are expected to
visit the house of the Holy Mother of God.
According to written documents we know that St. John brought the Holy
Mother of God to Ephesus during the fourth or fifth year, immediately after the
crucifixion of Jesus Christ. The house on Mt. Bilbil, planned and constructed by St.
John, is at 420m above sea level. According to the tales the house was discovered
by the German nun, Anna Katerina Emerich, who devoted her entire life to God.
She was paralised and made spiritual connection with the Holy Mother of God.
The documents claim that, while in a trance, she had a vision that the Holy Mother of God was buried somewhere near the church. This was confirmed by some
Lazarian priests, who in 1891 discovered the location of the house where the Holy
Mother of God spent the last days of her life. Thus, it was discovered that the
cross-shaped building and dome were ruined, but were later restored.
During our visit to the house of the Holy Mother of God we were familiarised
with many details relating to the discovery of the temple, as well as the visits and
respect of both Christians and Muslims towards this spiritual centre. The large
statue in the garden of the church giving one the feeling that the Holy Mother
of God welcomes guests and those of good intent with widespread arms, leaves
one with a special impression. On the other hand, the statue of the Holy Mother
of God found in the apse was erected about a hundred years ago and represents a
magnificent structure before which everyone bows and pays respect to the Mother of Jesus Christ.
Macedonian is spoken in Izmir
During the evening hours we returned to Izmir where we stayed at the exclusive hotel of “Ephesus“ situated in the centre of the city and is of a high category.
The city, though, whose Turkish name is Izmir, is also known by the name of Smirna. It is a major seaport in Asia Minor, on the coast of the Aegean Sea, and is the
third largest city in Turkey. Smirna is an old Ionic settlement which was renewed
in the 4th century BC. During the Roman Empire and Byzantium, Izmir was one
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Таму бевме информирани дека во последните години, пред десетици
илјади посетители во Театарот своите уметнички вредности ги презентирале
Лучијано Павароти, Хулио Иглесиас и многу други познати светски уметници.
Посетата на куќата на света Богородица, пак, кај нас предизвика посебно чувство на возбуда кое се преточи во спокојство. Во тој прекрасен објект,
човек како да е некаде во Македонија, во некои од манастирите на Македонската православна црква. Живописниот предел каде што е изградена куќата
на света Богородица посетителот го потсетува на пределите кои се земени за
пример при изградбата на христијанските манастири во светот. А, таму, според
обичаите, по поклонувањето во Црквата, излегувањето од храмот и миењето
со светата вода, според обичаите и верувањата, посетителот станува аџија.
Просторот привлекува со својата убавина и живопис, а Црквата претставува место каде илјадници христијани и муслимани доаѓаат да се поклонат и
да се помолат. Се чини дека во две илјадитата година Црквата беше најпосетена на 15 август, кога се одржа најголемиот собир по повод Третиот милениум од христијанството, кога Црквата беше посетена од илјадници верници,
намерници, христијани, муслимани и други.
Инаку, според пишаните документи познато е дека свети Јован ја донел
света Богородица во Ефес во четвртата или петтата година, веднаш по распетието на Исус Христос. Куќата на планината Билбил, која била подготвена и
направена од свети Јован, се наоѓа на 420 метри надморска височина.
Според кажувањата куќата ја открила германската калуѓерка Ана Катерина Емерич, која својот живот го посветила на Бога, била парализирана и
воспоставила духовна комуникација со света Богородица. Нејзе во бесвесна
состојба ѝ се прикажувало, се вели во документите, дека Богородица е закопана во близина на Црквата. Тоа го потврдиле некои лазаријански свештеници кои во 1891 година го откриле местото на куќата во која света Богородица
ги поминала последните денови од животот. Така, било откриено дека зградата во форма на крст и кубето биле руинирани, но подоцна биле реставрирани.
Во текот на нашата посета на куќата на света Богородица бевме запознати
со многу детали за откривањето на храмот, за посетите и почитта од страна на
христијаните и муслиманите кон овој духовен центар. Притоа, силен впечаток оставаат големата статуа во дворот пред црквата, каде човек има чувство
дека света Богородица ги пречекува дојденците и добронамерниците со раширени раце. Статуата, пак, на света Богородица во апсидата, била поставена пред стотина години и претставува прекрасен примерок преку кој секој се
поклонува и ѝ оддава почит на мајката на Исус Христос.
Македонски се зборува во Измир
Во текот на вечерните часови се вративме во неколку милионскиот Измир,
каде бевме сместени во ексклузивниот хотел „Ефес“, што се наоѓа во центарот на градот и е од висока категорија. Градот, пак, чие турско име е Измир,
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of the largest cities in Asia Minor. Its history claims that the city had been under
the rule of the Tatars, who devastated it. Later it was under the rule of the Greeks,
who built it and turned into Greek, and in 1922 it was freed by the Turks, headed
by Kemal Ataturk. This significant seaport and strategic land location has been an
important NATO base since 1952.
The delegation of the the Republic of Macedonia will remember this visit to
the metropolis of Izmir forever. During the first day the delegation of the Republic of Macedonia leaded by the Minister Martin Trenevski in which was the
author of this text Slave Katin, was met by the mayor of the Bornova municipality,
Mr. Chengiz Bulut, whose origins are in the village of Sirkovo, near Kavadartsi, in
Macedonia, but he was born in Izmir. With his wonderful Macedonian he captivates as a collocutor. This prominent citizen of the Bornova municipality arranged
a formal dinner for the Macedonian delegation. Here we were informed that the
Bornova municipality has approximately 500 thousand citizens of whom, according to some statistics, 30% are Turkish citizens from Macedonia, mainly Macedonians converted to Islam.
We confirmed this during our walk by the sea where we met a large number
of citizens who spoke Macedonian and were happy to stop and greet the guests
from Macedonia. In addition to the prominent Turkish citizens, such as the representative in Parliament, Kemal Vatan, at the dinner we were also joined by the
assistant Vali of Izmir, Mr. Ramazan Ugrandziolu.
Again, our visit to Bornova municipality was a special experience for us.
Here, at the Cultural Centre of this municipality an unforgettable reception was
organised in honour of our delegation. Several hundred citizens anxiously awaited the guests from Macedonia. The Macedonian music orchestra was also here
to greet us with songs and Macedonian folk dancing. We heard songs such as
“Bitola moj roden kraj,“ “Makedonijo,“ “Zajdi zajdi jasno sonce,“ and other famous
songs and dances. One feels as though he is in Vranovtsi, in Zirovnitsa, in Zupa,
in Macedonia. The reception was attended by the Vali of the municipality, the
Mayor, a number of representatives from the “Rumeli“ Association, students
and other prominent citizens living and working in Izmir, especially in the Bornova municipality. Also amongst them were Dr. Shaban Akarbai, sports doctor
of the Turkish representation, originally from Veles, and Dr. Ismail Bairaktar,
who translated from Turkish to Macedonian, and vice versa, as well as a large
number of prominent Turkish citizens originally from Dolna Reka, Veles and other regions in Macedonia.
After this sincere reception a platform was organised with about 200 participants from a large number of associations of Turkish citizens from the entire Balkans, and wider, who maintain good collaboration with the Bornova
citizens. In our talks we dealt with issues concerning collaboration in social,
cultural, and other aspects, as well as the mutual interests of the citizens of
both nations and both countries, the Republic of Turkey and the Republic of
Macedonia.
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е познат и по името Смирна. Тој е најважното морско пристаниште во Мала
Азија, на брегот на Егејското Море и е трет град по големина во Турција. Смирна е стара јонска населба која била обновена во IV век прд Христа. За време
на Римската Империја и Византија, Измир бил еден од најголемите градови во
Мала Азија. Во неговата историја стои дека градот бил под власт на Татарите,
кои го опустошиле, потоа под Елините, кои во градот ги погрчувале, а во 1922
година е ослободен од Турците на чело со Кемал Ататурк. Ова многу значајно
морско пристаниште и стратешки копнена локација, во 1952 година станала
значајна база на НАТО.
Посетата на велеградот Измир ни остана во трајно сеќавање. Имено, во
текот на првиот ден делегацијата од Република Македонија предводена од
министерот Мартин Треневски во чиј состав се наоѓаше и авторот на овие редови Славе Катин, беше примена од градоначалникот на Општина Борнова,
господинот Ченгиз Булут, кој по потекло е од селото Сирково, Кавадаречко, а
е роден во Измир. Тој со својот убав македонски јазик пленуваше како соговорник. Тој виден граѓанин на Општината Борнова приреди свечена вечера за
делегацијата од Македонија. Притоа нè информира дека Општината Борнова
брои околу 500 илјади жители, меѓу кои, според некои показатели 30 отсто се
турски граѓани од Македонија, претежно исламизирани Македонци.
Тоа го потврдивме при нашата прошетка покрај морето, каде сретнавме голем број жители кои зборуваа македонски и со задоволство застануваа да се поздрават со нас, гостите од Македонија. На вечерата, пак, покрај видните граѓани
на Турција од македонско потекло, како што беше пратеникот Кемал Ватан, присуствуваше и заменик-валијата на Измир господин Рамаза Ирганџиоглу.
Се чини посетата на Општина Борнова за нас беше посебно доживување.
Имено, во Домот на културата во оваа општина на делегацијата ѝ беше приреден незаборавен пречек. Неколку стотици граѓани нè чекаа како гости од Република Македонија. Тука беше и оркестарот за македонска народна музика кој
нè пречека со македонски песни и ора. Ги слушнавме „Битола мој роден крај“,
„Македонијо“, „Зајди, зајди јасно сонце“ и други познати песни и ора. Се почувствувавме како да сме во Врановци, во Жировница, во Жупа, во Македонија. На
пречекот, покрај домаќините, присуствуваа повеќе претставници на Друштвото
„Румели“, ученици и други видни граѓани кои живеат и работат во Измир, особено во Општината Борнова. Меѓу нив беа д-р Шабан Акарбаи, спортски доктор
на турската репрезентација, по потекло од Велес и д-р Измаил Бајрактар кој ни
преведуваше од турски на македонски и обратно, како и други видни турски
граѓани по потекло од реканскиот, велешкиот и други краишта на Македонија.
По срдечниот пречек беше организирана трибина на која учествуваа околу 200 учесници, од кои голем број од различни асоцијации на турски жители
од целиот Балкан и пошироко, кои добро соработуваат со жителите на Борнова. Во разговорите стана збор за соработката на општествен, културен и
друг план, како и за заедничките интереси на граѓаните од двете држави Република Турција и Република Македонија.
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St. SoPHia
IN ISTANBUL

T

he aim of our visit to Istanbul was to increase and deepen relations of the Turkish citizens from Macedonia, with our country;
to widen bridges of collaboration; to discover new ways of better
self-organization, of affirmation of the Macedonian state, people,
church, and of the Macedonian truth. The visit was realized with the help of the
Institute of National History “Kemal Ataturk“ at the “Beazichi“ University. At invitation of this important Turkish educational institution, the author of this article
Slave Katin held a lecture for the professors, postgraduates and other students
interested in the religion of the Macedonian Orthodox Church and Macedonia.
The lecture, presented in English, was titled “The Development of the Macedonian
Orthodox Church - OA.“
The “Beazichi“ University was first established in 1863 as the American “Kennedy“ University, but since 1970 it has been the state university of Turkey. The
university is located on the coast of an elevation on the Bosforus of the European
side. From where we were staying, one could enjoy and delight in the magnificent
view of the Bosforus. One feels that God gifted this region with beauty and luxury,
for the young generations to take advantage of the blessings.
For many people in the world it is a great challenge to visit the fatherland of
Kemal Ataturk, the land of the great contrasts recently taking place, the Republic that is different from the Turkey of the past, the region that was conquested
by Akexander od Macedon (The Great), and later the empire of which Macedonia
was a part for an entire five centuries. Kemal Ataturk, the great reformer and
the greatest son of the Turkish state was born in Macedonia, in Salonika, and he
developed, was educated and became a strong solger in Bitola. However, he originates from a Macedonian family from the village of Kodzadzik, Zhupa, near Debar.
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свЕТА софиjа
во истанбул

Н

ашата посета на Истанбул беше со цел да се зголемат и
продлабочат врските на турските граѓани од Македонија со
нашата држава, да се прошират мостовите на соработка, да
се изнајдат нови патишта за подобро самоорганизирање, за
афирмација на македонската држава, народ, црква, на македонската вистина.
Посетата беше реализирана со помош на Институтот за национална историја
“Кемал Ататурк“ при Универзитетот „Беазичи“. На покана на оваа значајна
турска образовна институција, авторот на овие редови Славе Катин одржа
предавање за професори, постдипломци и студенти кои се интересираат за
религијата, за МПЦ, за Македонија... Предавањето беше на англиски јазик на
тема „Развојот на Македонската православна црква - OA“.
Инаку, Универзитетот „Беазичи“ е формиран во 1963 година како Американски универзитет „Кенеди“, а од 1970 година е државен универзитет на Турција. Комплексот на универзитетот е лоциран на брегот на една височинка на
Босфорот на европскиот дел. Од зградата каде бевме сместени, човек може
да ужива во прекрасниот поглед кон Босфорот. Чиниш дека Господ го дарувал
овој простор со убавини и раскош.
За многу луѓе на светот е предизвик да се посети татковината на Кемал
Ататурк. Земјата на големите контрасти, која се разликува од онаа Турција
во минатото. Земјата која беше освоена од Александар Македонски. Потоа
империјата во чиј состав беше и Македонија цели пет векови. Кемал Ататурк големиот реформатор и најголемиот син на турската држава е роден во
Македонија, во Солун, а се формирал, се школувал и постанал силен војник
во Битола, меѓутоа неговото потекло е од македонски род од село Коџаџик,
Жупа, Дебарско. Според турските извори, неговиот татко бил од Македонија,

По патот на Исус Христос

185

Slavé Katin • ISRAEL AND MACEDONIA

According to Turkish sources his father was from Macedonia, a Macedonian Muslim, and his mother was Turkish, and came from Anadolia. He is the person who
devoted his life to Turkey, and the better future, the man who, among the other
things, unveiled the Turkish woman, separated the religion from the state, and
introduced the Latin alphabet into the Turkish language. He is the man who is
widely accepted by the both the high classes and the masses. For this reason the
journey was a challenge and accepted with great pleasure
The Macedonians went to Turkey in search of a better life, but many of them
were persecuted and lost their lives in Anadolia and other places, of which there is
historical evidence. Among them is the characteristic fate of the Miladinov brothers from Struga. They were executed at the Yedi Kule prison, which is part of the
defensive city wall that spans along the waterfront of the Bosforus. During our
visit of the prison, we spoke of everything that could have happened to the two
brothers, Constantine and Dimitar Miladinov. For this reason, we wished to leave
the prison as soon as possible, not to talk about the past, but about the future.
May this same fate never again repeat itself.
Nevertheless, one part of the tower close to the entrance gate attracted our
attention. Here, at about ten metres from the ground, on a stone in the wall there
is an inscription of a sixteen-ray sun, like the one of Philip of Macedon from Kutlesh (Vergina). The tower was built in 1457, which speaks of the age-old existence
of the Macedonian sun, which - like a mute witness - confirms the Macedonian
connection with Istanbul.
Otherwise, filled with admiration and strong feelings towards the past of the
Macedonian people, we left the Museum with the sarcophagus of Alexander of
Macedon and set out towards “St. Sophia“ (“Hagia Sophia“). This monument dominates over Istanbul as if built to be and felt from the part of the city.
It is difficult for the visitor, on the bases of the present appearance, to discover the varying fate of the building. Rhus, written document claim that for 150
years St. Sophia was celebrate as a wonder of the world impressing everyone because it is a monument of the tremendous culture of man, as has never again
been. The changing fate of “St. Sophia“ from the Christian church of all churches,
to the Islamic mosque, and finally today s museum, has left traces everywhere: in
its form, the numerous additions renovations and changes. Only the magnificent
cupola, whose dome stretches 56 meters above the nave of the church, has not
lost any of its priceless value and beauty. It served as model to many eastern
mosques. King Constantin the Great for built a church in the place of today s St.
Sophia, when he proclaimed Bysantium, under the name of Constantinopolis, as
Capital of the Eastern Roman Empire, and called this church “Great Church“.
Two hundred years later the church, and a large part of Constantinopolis,
burnt I a fire during the rebellion against King Justinian. However, Justinian, who
was born in the village of Taor near Skopje, built another church, even bigger and
more beautiful than the first. Antemie of Tral and Isidor of Milet, the most famous
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 акедонец-муслиман, а мајка му од Анадолија, Турција. Тој е човекот кој
М
животот го посветил на Турција и на нејзината посреќна иднина. Човекот кој,
меѓу другото, ја одбулил турската жена, ја одвоил верата од државата и го
вовел латинското писмо во турскиот јазик. Тој е човекот кој е широко прифатен од народните маси. Затоа ова патување беше предизвик и прифатено со
големо задоволство.
Македонците оделе во Турција барајќи спас за подобар живот, но, многумина биле прогонувани и ги оставиле коските по Анадолија и на други простори, за што постојат и историски докази. Меѓу нив, секако, е карактеристична
трагичната судбина на браќата Миладиновци од Струга. Тие биле егзекутирани во затворот Једи Куле, што е дел на одбранбениот градски ѕид, кој се
протега долж водената шир на Босфорот. При посетата на затворот размислувавме за голготата, она што им се случувало на браќата Константин и Димитар Миладиновци. Затоа, посакавме што поскоро да ги напуштаме занданите,
да забораваме на минатото и да размислуваме за иднината. Никогаш повеќе
да не се повторат такви трагични судбини.
Меѓутоа, вниманието ни го сврте дел од кулата во непосредна близина на
влезната порта. Тука, на десетина метри во висина на тврдината е изделкано
во еден камен шеснаесеткракото сонце, како она од Кутлеш на Филип Македонски. Инаку, Кулата била подигната во 1457 година, што говори за сонцето
од Македонија, кое, како нем сведок ја потврдува поврзаноста на Македонецот со Истанбул.
Инаку, над Истанбул доминира „Аја Софија“. На посетителот ќе му биде
тешко врз основа на денешниот изглед да ја открие променливата судбина на
оваа градба. Сто педесет години е славена како светско чудо и секој се восхитувал, зашто тоа е споменик на високата култура, архитектура и градителски
човекови дострели, и таков што веќе никогаш не е изграден.
На денешниот посетител му е тешко, врз основа на надворешниот изглед
на оваа црква, да го сфати исчезнатиот сјај на златна Византија. Променливата судбина на „Аја Софија“ од христијанска црква над црквите до исламска
џамија, конечно до денешен музеј, насекаде остави траги: во формата, многуте доѕидувања и преѕидувања, дополнувања и измени. Само величествената
купола, чие кубе се наоѓа 56 метри над бродот на црквата, не загуби ништо од
својата непроценлива вредност и убавина. Таа им послужи на многу источнички џамии како модел. Царот Константин Велики прв изградил црква на местото на денешна „Аја Софија“ кога Визант, под ново име - Константинопол, го
прогласил за главен град на Источното Римско Царство во 336 година, а оваа
црква ја нарекол „Голема црква“.
Двесте години подоцна оваа градба, а со неа и голем дел од Константинопол, изгореле во пожарот за време на бунтот против царот Јустинијан. Но,
Јустинијан, пак, изградил црква, поголема и поубава отколку порано. Антемие од Трал и Изидор од Милет, најславни градители на Источното Римско
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construction of the Eastern Roman Empire made sketches for St. Sophia. But
the King constantly monitored the development of the project. It was whispered
among the people that an angel had shown him the building planes of the dream.
Construction work cost 360 centenarius (18 tons) of gold. For six years tens
of thousands of craftsmen collected all the valuables of the Eastern Empire, the
shiniest marble the most beautiful columns, and golden mosaics were made to
decorate the walls.
When it was completed St. Sophia became the major temple of Christianity.
It remained so until the Turks conquered Constantinopolis in 1453, bearing the
name of Istanbul since then. The church was turned into a mosque, and Kemal
Ataturk, who was also born in Macedonia, declared St Sophia a museum. This
beautiful building is shined by the well-known antic monuments- Ephesus, Jerusalem, Rome, Ohrid…
In front of St. Sophia Church
Also, our challenge was the sarcophagus of Alexander of Macedonia. This huge
and in many ways characteristic historical exhibit, has been the biggest attraction
for visitors who come to the Archaeological Museum of Istanbul ever since the
time It was first discovered in 1887. Even through the sarcophagus is named after
Alexander of Macedon, it does not belong to him, but most probably to king Abdolonumus, was the last King of Sidon (Saida) in present–day Lebanon, a city which
at the time was part of the Ottoman Empire.
The sarcophagus is named after Alexander of Macedon as a result of the hundreds of engraved figures which symbolize the conquests of Alexander of Macedon. At the same time, because of the large decorations of the relief devoted to
the great warrior, the sarcophagus was named not after the ruler, but after Alexander of Macedon. According to written documents the twenty two sarcophagi
discovered in 1887 at Sidon represent the biggest discovery in classical archaeology. Among them, by all means, the sarcophagus of Alexander of Macedon deserved special attention.
Today, the sarcophagus of the greatest general in the history of man-Alexander of Macedon-is found in one of the biggest museums in the world, the Archeological Museum of Istanbul. The significant, and in many ways characteristic
wok, was discovered by a peasant from Sidon, who discovered this important work
while working in his field. The realization of sarcophagus of Alexander of Macedon
was conducted by the Bey Osman Hambdi, who was the Director of the Osmanli
Museum at the time..
We remainined before the sarcophagus of Alexander of Macedon for quite a
long while. We watched, analyzed wondered, admired and remembered the great
achomplishments of Alexander of Macedon, who together with his army from
Macedonia and from other places, reached as far as the Indus River.
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 арство, ги направиле скиците. Но, царот непрекинато го следел развојот на
Ц
овој проект. Еден ангел на сон му ги покажал плановите за градење, се шепотело кај народот. Градежните работи чинеле 360 центнери злато. Десетици
илјади занаетчии шест години ги собирале сите скапоцености на Источното
Римско Царство, најблескавиот мермер, најубавите столбови. Златни мозаици
ги краселе ѕидовите.
Кога била завршена, „Аја Софија“ станала главен храм на христијанството. Тоа остана се‘ додека во 1435 година Турците не го зазедоа Константинопол, кој оттогаш го носи името Истанбул. Црквата е преправена во џамија, а во
1935 година Кемал Ататурк ја прогласил „Аја Софија“ за музеј. Оваа прекрасна
градба ја разубавуваат најпознатите антички светилишта - Ефес, Ерусалим,
Рим, Охрид...
Пред црквата Св. Софија
Исто така, за нас беше предизвик саркофагот на Александар Македонски,
кој бил донесен тука пред стотина години, од Сидон, во близина на Вавилон.
На него се изгравирани стотина фигури што ги симболизираат победите на
Александар Македонски; големиот и непобеден војсководач.
Овој огромен и по многу нешта карактеристичен историски експонат е најголемата атракција за посетителите што доаѓаат во Археолошкиот музеј на Истанбул од времето кога е пронајден во 1887 година, па се‘ до денес. И покрај
тоа што саркофагот е именуван по Александар Македонски, тој не е негов, туку
веројатно на кралот Абдолонумис, кој бил последен крал на Сидон (Саида), во
денешен Либан, град кој во тоа време бил дел од Отоманската Империја.
Саркофагот е именуван по Александар Македонски поради изгравираните стотина фигури што ги симболизираат победите на Александар Македонски. Исто така, поради големата декорација на релјефот посветена на
големиот воин, саркофагот го добива името не по името на владетелот, туку
по името на Александар Македонски. Според пишаните документи дваесет и
двата саркофази кои се најдени во 1887 година во Сидон претставуваат најголемо откритие за класичната археологија.
Меѓу нив, секако, посебно внимание заслужува саркофагот на Александар Македонски, пронајден од еден селанец од Сидон кој работејќи на својата
нива го открил ова значајно дело. Реализацијата на саркофагот на Александар Македонски ја извршил бегот Осман Хамбди, кој во тој период бил директор на Османлискиот музеј.
Пред овој саркофаг останавме подолго време. Го гледавме, го анализиравме, се чудевме, се восхитувавме и се потсетивме на големите подвизи на
Александар Македонски, кој заедно со својата војска од Македонија стаса
дури до реката Инд. Исполнети со восхит и силни чувства кон минатото на
нашите претци силни воини и воопшто на македонскиот човек, го напуштивме
музејот во кој се наоѓа саркофагот на Александар Македонски.
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MACEDONIA AS ISRAEL
“THE LAND OF
PEACE AND WAR“
ALEKSANDAR III OF MACEDON (THE GREAT) IN ISRAEL
PTOLEMY’S MACEDONIAN KINGDOM IN EGYPT
MACEDONIA - FROM ANCIENT TIMES UNTIL TODAY
CHRISTIANITY - THE RELIGION OF MACEDONIANS
THE ROLE OF THE MACEDONIAN ORTHODOX
CHURCH - OHRID ARCHBISHOPRIC
THE CORNERSTONE OF THE CHURCH OF ST. CLEMENT

„Your image devours me, oh Motherland
Your voice calls me day and night
My sorrow for you will always reveal
Incredible lush shores“
Nikola J. Vapcarov

Map of Alexander the Great's Conquests
Карта на освоените простори од Александар Македонски

Philip II of Macedon
Филип II Македонски

Aristotle - Teacher of Alexander
Аристотел - учителот на Александар

Tsar Samoil
Цар Самоил

St. Cyril and Methodius
Св. Кирил и Методиј

St. Clemente of Ohrid
Св. Климент Охридски
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The Coat of the Macedonian Orthodox Church-Ohrid Arcbishopric
Грб на Македонската православна црква – Охридска архиепископија
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Millennium Cross - Skopje
Милениумски крст - Скопје

Krushevo, The monument of Ilinden
Крушево, споменикот за Илинден
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The room of ASNOM
Собата на АСНОМ

Church St. Clemente and St. Pantelejmon - Plaoshnik, Ohrid
Црквата Св. Климент и Св. Пантелејмон - Плаошник, Охрид

IV
МАКЕДОНИJА КАКО
ИЗРАЕЛ "ЗЕМJАТА НА
МИРОТ И ВОJНАТА“
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ВО ИЗРАЕЛ
МАКЕДОНСКО-ЕГИПЕТСКОТО КРАЛСТВО НА ПТОЛОМЕЈ
МАКЕДОНИЈА ОД АНТИЧКО ВРЕМЕ ДО ДЕНЕС
ХРИСТИЈАНСТВОТО – РЕЛИГИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ
УЛОГАТА НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИJА
КАМЕН-ТЕМЕЛНИК НА ЦРКВАТА „СВЕТИ КЛИМЕНТ“

„Татковино, та ликот твој ме опива
И така гласот твој ме вика ден и ноќ
Жалта вечно по тебе ми открива
Невидени и цветни брегови“
Никола Ј. Вапцаров

ALEKSANDAR III
OF MACEDON (THE GREAT)
IN ISRAEL

A

lexander III of Macedon (the Great) is the great one for his successors, the present day Macedonians, and the great one for every
nation in the world. He created and left as heritage the philosophy of bringing together nations, cultures, religions...Hence, Alexander is a great challenge for numerous researchers, scientists, travel-writers,
translators, journalists and ordinary mortal beings, who treat him with respect,
love, and strong faith in the past, the presence, and the future. This is also the
case with the author of this book, Slave Katin who has translated the novel “Alehander the Great“ by the German author Urlich Wilken, from English into Macedonian in 1986.
To travel from Macedonia to Tircky and India and especially to Egip and Israel was a great challenege. The novel titled “Alexander od Macedon“ came as the
result of thiese long, painstaking and interesting trips. The book was published
in Macedonian by the publishing house “Misla“ from Skopje, and it is a significant
contribution towards the clearing up of the truth and enigmas related to Alexander of Macedon.
Otherwise, from ancient to modern times, for over two millenniums, Israel,
like Macedonia, has been at the crossroads of many people, cultures, languages
and religions. That is why we can say that the history of the Jews and that of the
Macedonians is tightly connected. In the ancient world, during Israel’s troubled
times Macedonia, in the Balkan Peninsula, was growing powerful especially under
Philip II’s rule and later under his son Aleksandar who turned it into the greatest
Empire the world had seen. Aleksandar III of Macedon (the Great) was and still is
one of the greatest military leaders in the history of mankind who had envisioned

198

Israel and Macedonia “The lands of peace and war”

АЛЕКСАНДАР III
МАКЕДОНСКИ (ВЕЛИКИ)
ВО ИЗРАЕЛ

А

лександар III Македонски (Велики) е великан за неговите потомци – денешните Македонци и великан за сите народи во
светот. Тој ја создаде и ја остави во наследство филозофијата
за големите зближувања на народите, културите, религиите...
Затоа, Александар е голем предизвик за бројни истражувачи, научници, патописци, преведувачи, новинари и обични смртници, кои кон него се однесуваат
со почит, љубов и силна верба во минатото, сегашноста и иднината. Таков е и
случајот со авторот на оваа книга, Славе Катин, кој го прeведе романот „Александар Велики“ од германскиот автор Урлих Вилкен, од англиски на македонски во 1986 година.
Да се патува за Турција и Индија, а посебно за Египет и Израел беше голем
предизвик. Романот насловен „Александар Македонски“ се појави како резултат
na тие долги напорни и интересни патувања. Романот беше објавен на македонски од издавачката куќа „Мисла“ од Скопје и претставува значаен прилог кон
расветлувањето на вистините и енигмите поврзани со Александар Македонски.
Инаки, почнувајќи од древниот период па до денес, Израел како и Македонија бил, е и ќе биде раскрсница на различни нации, цивилизации, култури,
јазици и религии. Затоа, со право се вели дека историјата на Евреите и на Македонците е тесно поврзана. Имено, во бурниот древен период на Израел, на
Балканскиот Полуостров јакнела државата Македонија, на чие чело се наоѓал
Филип II, по чија смрт го наследил неговиот син Александар Македонски, најголемиот војсководач во историјата на човештвото. Сфаќањата на овој млад
владетел биле космополитски. Тоа се потврди при неговите походи, особено
кога ги покорил елинските (грчките) државички (полиси) и кога Александар
Македонски продрел на Исток.
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a cosmopolitan world confirmed by his campaigns, particularly after he conquered
the Hellenic City States and set off to conquer the East.
After crossing into Asia, Alexander declared war on the large Persian Empire
whose territories stretched over Egypt, Assyria and Babylonia. After defeating
and conquering Persia, Alexander expanded his own Empire from the River Indus
in India to the Sahara Desert in Africa encompassing the Black, Aegean, Mediterranean, Caspian, Arabian and the Red Seas and later the Persian Gulf and the
Indian Ocean. Within the structure of this great Macedonian Empire also existed
the Jews of Judea.
It should be mentioned that after Macedonia’s victory over the Athenian Coalition in Chaeronea in 338 B.C., Macedonian political and military hegemony was
established over Elada. Although considered a foreigner (Barbarian), especially
according to Demostenos, the Macedonian king Philip II of Macedon contributed
to the unification of the Greek City States. Unfortunately at the same time they
lost their independence.
Following Philip II’s premature death, Alexander, his twenty-year old son and
legal successor to the Macedonian throne, became the next ruler. Alexander III,
better known as Alexander the Great, was born in Pella, the Macedonian capital, in
May or July 356 B.C., according to the Macedonian calendar. Even though he was
only twenty years old when he inherited the Macedonian throne, he had already
mastered the art of war and diplomacy. All this he learned from his father and
Aristotle, his teacher who laid the foundation of modern philosophy and science.
Aristotle was also a Macedonian from Chalcidice, son of Nicomachus, private physician and friend of Amyntas and Philip II.
Aristotle established a Royal School in Macedonia
Aristotle established a Royal School in Mieza, Macedonia in the Pella vicinity
between Beroja and Edessa. The caves and landscape that existed in those days
still exist to this day with their splendid stalactites and stalagmites, dense forests
and rich sources of crystal, fresh water in ancient Aegae located under the slopes
of Karakamen (Vermion) Mountain.
In addition to teaching Alexander, Aristotle also taught Alexander’s peers including Ptolemy of Eordea, Craterus and Perdiccas of Orestis, Hephaestion, Harpan, the sons of governor Antipater, Parsa, Attalus and Andromeney of Timphaya,
Pantal and Miley of Beroa, Nearchus, Erigey, Philotus, son of Parmenio, Leorat
and others. These were sons of the Macedonian aristocracy who, as young commanders, in the future would play a role in organizing and running Alexander’s
vast Empire.
During their short but successful two-year education, Aristotle prepared his
disciples for their work which would change the world. As the literature explained:
“for part of his strength and greatness Alexander should be thankful to his teacher,
the greatest thinker who understood the human spirit. The two greatest victories
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Потоа отпочнал војна со Персија, чии територии ги опфаќале просторите
на некогашните држави Египет, Асирија, Вавилонија и други земји. Неговата
држава била најголемата и се протегала од реката Инд во Индија до пустината Сахара во Африка, додека бреговите на ова големо царство ги допирале
Црното, Егејското, Средоземното, Каспиското, Аралското и Црвеното Море;
потоа Персискиот Залив и Индискиот Океан. Во склопот на оваа огромна држава на Македонците, се наоѓале и Евреите во Јудеја.
Во оваа пригода треба да се нагласи дека по победата на Македонија над
силите на Атинскиот сојуз кај Хajронеја (338 пр.н.е.), воспоставена е македонска политичка и воена хегемонија над цела Елада. Иако македонскиот крал
Филип II Македонски бил странец (варвар), особено според Демостен, овој настан придонел во обединувањето на елинските (грчките) полиси, но и губење
на нивната автономија.
По прераната смрт на кралот Филип II Македонски, на престолот застанал
неговиот дваесетгодишен син, законски наследник на македонскиот престол,
Александар III (Велики) Македонски. Александар е роден во Пела, македонска престолнина, во 356 година пр.н.е., во месец мај или јули, по македонскиот
календар. Имал само 20 години кога стапил на престолот, а веќе располагал
со воено и политичко искуство. Учителот кој му дал образование на кралот над
кралевите, Великиот Александар, и ги удрил темелите на современата филозофија и науката за светот, бил филозофот Аристотел, исто така, Македонец
од Халкидики. Таткото на Аристотел, Никомах бил личен лекар и пријател на
македонските кралеви Аминта и Филип II Македонски.
Аристотел формирал Кралска школа во Македонија
Аристотеловата Кралска школа во Македонија, е формирана во Миеза, во
близина на Пела, меѓу Бероа и Едеса. Тука постојат пештери со убави сталактити и сталагмити, густи шуми и богати извори на кристална вода, под свежите
падини на Вермион - Каракамен Планина, т.е. во древната Аига.
Меѓу учениците на таа школа, покрај Александар, биле и неговите врсници: Птоломеј од Еордеја, Кратер и Пердика од Орестида, Хефестион, Харпат,
синовите на регентот Антипатер Парсиа, Атал и Андроменеј од Тимфаја, Пантал и Милеј од Бероја, Неарх, Еригеј, потоа синот на Перминион Филот, Леорат
и други синови на македонската аристократија, кои како млади команданти ќе
одиграат улога во организацијата на царството на Александар.
Во текот на краткото, но многу успешно двегодишно образование и воспитна работа, Аристотел ги подготвил своите ученици за големи и одговорни задачи, за дела кои ќе го променат класичниот свет. Во литературата се вели дека,
Александар за еден дел од својата сила и величина, треба да му заблагодари на
својот учител, „најсилниот синтетички мислител што го познава историјата на
духот; понатаму, дека двете победи на поредокот и тоа, победата на Александар во воено-политичката област и учителовата во филозофската, се само две
различни страни на еден ист благороден и драмски план, двајца извонредни
Македонци да извршат обединување на хаотичниот свет на антиката“.
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of the time were those of Alexander in the military and political arena and those
of his teacher, Aristotle in the field of philosophy. These are two sides of the same
noble and dramatic plan, of two outstanding Macedonians who united the ancient
chaotic world.“
The riots that were sparked in Elada immediately after young Alexander’s
inauguration, aimed at liberating themselves from Macedonian bondage, were
quelled by the young king’s lightning quick intervention. By doing so Alexander
established order and was clear in his intentions towards Elada. At the Corinthian
Assembly, in the autumn of 336 B.C., Alexander was elected chief commander of
the Persian campaign, taking his father’s place.
Soon after his crowning, Alexander’s first task was to secure his country’s
northern and western frontiers. He did this by declaring war on the Triballians
and Getites to his north and on the Illyrians to his west. In the spring of 335 B.C.
Alexander gained control over the entire Balkans, expanding Macedonia’s borders
from the Rivers Danube to Drina and from the Adriatic to the Black Sea.
Believing rumours that Alexander had been killed during his campaigns, Thebes and the surrounding region, with financial and material help from the Persians, Demosthenes and Athens, organized an uprising. Reacting to the news,
Alexander, at lightning speed, marched his army to Thebes and crushed the insurrection. To prevent further incidents and to protect the region from destabilizing, Alexander established Macedonian garrisons at various strategic positions
in Thebes, Corinth and Eubea. Authority to guard Macedonia and Elada was then
delegated to Antipater, a family friend and military commander, placing 12,000
infantrymen and 1,500 cavalrymen at his disposal.
Through the battle of Chaeronea and by crushing two major uprisings in 336
and 335 B.C., Elada’s independence and freedom were sealed. The Corinthian Alliance and the “General Mutual Peace“ became political instruments serving Macedonia’s interests. The well organized, highly disciplined, trained and remarkably
equipped modern Macedonian army became a reality for deposing the Persian
Empire. A new military doctrine, experienced and qualified young officers and new
sources of wealth all contributed to meeting this objective.
The powerful Persian Empire stretched from the River Indus to the Aegean
Sea, from the Caspian and Black Seas to Egypt and Ethiopia. It was the largest and
most powerful empire in the world then, whose military forces numbered around
one million soldiers. After Persia’s unsuccessful expansion into the European continent following the battles against the Hellenes, and after the Persian defeat
at Marathon (492), Salamina (480) and Platea (479), the Macedonians emerged
as enemies of the Persians who would once and for all remove this danger which
constantly threatened Europe.
There is much literature generated by Callisthenes about Alexander’s personality with regards to his abilities as a conqueror, military leader, army organizer,
politician, diplomat, etc., which to this day is being studied by historians, military
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Нередите кои настанале непосредно по инаугурацијата на младиот крал,
поради ослободување од македонскиот јарем, во Елада (Грција) биле задушени со молскавична интервенција на младиот крал. Со ова е воспоставен ред
во земјата, а на Коринтскиот собор, во есента 336 година пр. н.е., Александар бил, како претходно неговиот татко Филип, избран за главен командант император во походот против Персија.
Негова главна и непосредна преокупација била да ја обезбеди својата заднина, т.е. северната и западната страна на државата. Поради тоа, во пролетта 335 година пр.н.е., почнал со војни против Трибал и Гето на север и Илирите
на запад, со што го зазел целиот Балкан и ги проширил границите на својата
држава од Дунав до Дрина, и од Јадран до Црното Море.
Неговото отсуство го искористила окупираната Елада. Со богата парична и
материјална помош на Персија, преку Демостен и Атина и лажната пропаганда
дека македонскиот крал загинал, во Теба и околината е дигнато востание. Меѓутоа, во есента истата година, со молскавичен напад на Македонците, востанието
е задушено. За да се обезбеди од понатамошни нереди во Елада и да ја зацврсти својата држава уште повеќе, Александар поставил силни стражи на клучни
места во воените гарнизони во Теба, Коринт и Еубеја. Управата над Македонија
и Елада му ја поверил на својот пријател и познат војсководец Антипатер, кому
на располагање му оставил војска од 12.000 пешадија и 1.500 коњаници.
Со битката кај Хајронеја и задушувањето на двете последователни востанија, 336 и 335 пр. н.е., во Елада, нејзината самостојност била запечатена.
Коринтскиот сојуз и „Општиот земен мир“ станале политички инструменти во
интерес на Македонија. Добро организираната, високо дисциплинирана, обучена и одлично опремена модерна армија, станала гарант за соборување на
Персиската Империја. Во тоа придонеле уште: новата воена доктрина, прекалените и искусни млади офицери и големите извори за снабдување.
Во тоа време моќното Персиско Царство се протегало од реката Инд до
Егејското Море, од Каспиското и Црното Море до Египет и Етиопија. Тоа била
најголема и најмоќна империја во тогашниот свет, чии воени сили изнесувале околу еден милион војници. По неуспешната експанзија на Персија на
европскиот континент, во борбите против Скитите и Елините и поразите кај
Маратон (490), Саламина (480) и Платеја (479), по еден и пол век се јавуваат Македонците како големи противници, кои ќе ја уништат Ахеменидската
држава на Персијците. Тие засекогаш ќе ја отстранат големата опасност која
постојано ѝ се заканувала на Европа.
Постои огромна литература на историчари, воени теоретичари, филозофи, филолози, од Калистен до денес, за ликот и делото на Александар Македонски, како освојувач, војсководец организатор, политичар, дипломат итн. Затоа
оваа анализа не ги опфаќа овие сегменти. Се разгледуваат, единствено, некои поважни односи на Александар кон Елините и учеството на Елините во овие настани.
Пред походот, во подготвителниот период, Александар ги извршил религиските обреди и олимписките игри, кои траеле девет дена, не во елинските институции во Делфи и Олимпија, туку во македонските светилишта Дион и Пела.
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theoreticians, philosophers, philologists and others. Here we are going to take a
look at Alexander’s attitude towards the Hellenes and their participation in Alexander’s campaigns.
Before commencing his campaign, during the preparatory period, Alexander
carried out religious rites and held Olympic Games, which lasted nine days, but not
in the Hellenic stadiums in Delphi and Olympia, but in Dion and Pella. Being an old
holy city for the Macedonians of Pieria and home of the muses in the foothills of
Mount Olympus, Dion was the religious and cultural centre of all Macedonians since
Archelaus’s (431-399 B.C.) time when he established his own Olympic Games there.
The initial task of the military plans of Alexander was to conquer Asia Minor,
to expand to the east and create great Macedonian kingdom, which would provide maritime routes in Aegean, Marmara and Black Seas. This purpose was later
changed by the idea of creating a world state, while the destiny of Macedonia
remained in the background.
The forces of the enemy which was trying to prevent Alexander of conquering Asia Minor were more than ten times stronger, both in infantry and navy. In
addition, Persians hired Hellenic (Greek) mercenaries of around 30,000 soldiers
under the command of the Hellene (Greek) Memnon of Rhodes and the entire
Mediterranean fleet of Persia which was a master of the sea routes.
As history has shown, Alexander’s campaigns against Persia were successful
as his Macedonians quickly defeated the great Persian army in only a few great
battles. With the Persian territories acquired the Macedonians became the masters of Asia. The Jews, who at the time were under Persian rule, also came under
Macedonian rule which affected their political and economic conditions as well as
their way of life, tradition and culture.
Jews under Macedonian rule
As for the ancient Jews being conquered by the ancient Macedonians, today’s
Jews, during our visit to Israel, told us an interesting story that involves Alexander
and his first encounters with the ancient Jews. According to Jewish history, when
Alexander returned from Egypt where he was welcomed with great admiration
and elevated to son of the god Amon, he decided he was going to rule Israel. After
the Macedonian victory at Issus, the Samarians submitted to Macedonian rule
without a fight and voluntarily accepted Alexander as their master. The Judean
rulers on the other hand, particularly those who had sworn allegiance to the Persian rulers, refused to voluntarily submit to Macedonian rule. This angered Alexander a great deal and he decided he was going to punish these Jewish leaders
and summoned them to assemble in front of his army in Jerusalem.
When they saw the trouble they were in the Judeans became distressed and
rushed to assemble a large delegation of leaders and religious figures to calm
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Како стар свет град на Македонците во Пиерија, земја на музите, во подножјето
на Олимп, Дион бил центар на верскиот и културниот живот на Македонија, откако кралот Архелај (413-399) во него ги востановил олимписките игри.
Почетната задача на воените планови на Александар била да се освои Мала
Азија, да се прошири на исток и да се создаде големо македонско царство, со
што би се обезбедиле морски патишта во Егеј, Мраморното и Црното Море.
Оваа цел подоцна е изменета и дополнета со идејата за создавање светска држава, додека судбината на Македонија останала во втор план.
Силите на непријателот во реализирањето на непосредната цел биле повеќе од десет пати појаки, како во копнената војска, така и во морнарицата.
Покрај тоа, Персијците имале под наем елински (грчки) доброволци од околу
30.000 воини, под команда на Елинот (Гркот) Мемнон од Родос и целата средоземна флота на Персија која била господар на морските патишта.
Познато е и потврдено дека, походот на Александар Македонски против
Персија бил успешен. Во неколкуте поголеми борби персиската војска била
разбиена, а со тие територии загосподарил Александар Македонски. На тој
начин и Евреите, кои дотогаш се наоѓале под Персија, потпаднале под власта
на Македонија. Овој настан ја засегнал политичката и економската положба на
еврејскиот народ и неговиот внатрешен живот, неговиот бит и обичаите, културата и, воопшто, целокупното живеење на еврејскиот народ.
Евреите под македонска власт
Во врска со покорувањето, односно завладувањето со Евреите, при нашата посета на Израел ни беше речено дека меѓу Евреите останала забележана и една интересна легенда која пластично го претставува и „Освојувачот“ Александар Македонски. Имено, во еврејската историја се раскажува
дека Александар Македонски на враќање од Египет, каде што бил примен
со големи почести и прогласен за син на богот Амон, решил да го завладее
и Израел. Самарјаните по поразот на Персијците на Ис, побрзале да му ја
изразат својата покорност на македонскиот завојувач и без отпор ја примиле неговата власт. Меѓутоа, јудејските управници, кои се чувствувале обврзани со клетвата за верност кон персискиот владетел, одбиле да го сторат
тоа. Нивното обраќање го разгневило Александар Македонски, кој решил
да ги казни и тргнал на чело на армијата кон Ерусалим. Така, дошло до легендарната епизода што се одиграла пред древните ѕидишта на бесмртната
еврејска престолнина.
Кога ја виделе опасноста од „Освојувачот“ Јудејците вознемирени, побрзале да формираат многубројна делегација од првенци и свештенослужители,
кои требало да го омекнат гневот на Александар. Тие, облечени во великолепни свештенички одежди и со запалени факели во рацете го дочекале Александар Македонски пред градските ѕидишта, на чело со првосвештеникот Јадуа.
Потоа, историската легенда зборува дека кога Александар Македонски
се исправил пред јудејските свештенослужители и првенци, кои го очекувале, како да настанало некакво чудо. Изненаден, тој го запрел својот коњ, и за
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 leksandar III of Macedon (the Great) down. They assembled before the ancient
A
walls of the immortal Jewish capital all dressed in magnificent priestly robes with
lit torches in their hands. Led by Yadua the holy man, they peacefully welcomed
Alexander as he arrived before the city walls.
This is where, we were told, a historic moment, a kind of miracle, took place.
Here Alexander instead of being angry at the Jews surprised everyone, particularly
his own generals and entourage, when he got off his horse and kneeled before Yadua. Alexander showed no anger and only respect for the old man, which prompted
general Parmenio to enquire as to what was going on?
“You are the greatest king of this land,“ said Parmenio, “why do you kneel and
humble yourself before this old Jew?“
Alexander at this point took the holy man’s hand and said:
“When I was in Macedonia and had hopes of conquering Asia, I had a dream
in which a man who looked like this holy man came to me and told me to take my
campaigns to Asia without fear because through these campaigns I will achieve
great victories that will bring me a brilliant glory. Now as I look at this Judean holy
man I am reminded of that dream and that is why I want to be compassionate and
generous towards the people who this holy man is leading...“
And with those words, according to legend, Aleksandar III of Macedon (the
Great) took the man by the arm and together they entered Jerusalem. The Jews
welcomed Alexander not as a conquered and disgraced people but as a trusted
friend whose only wish was to make a sacrifice to the Israeli god. The next day
Alexander announced to the Jewish leaders that he would allow the peace loving
Jews to live free and freely practice their religion, customs and culture in accordance with their own laws and understanding.
This was Alexander’s wish of uniting East and West and allowing all the peace
loving conquered people who respected his rule to be free and freely practice
their own religion, culture and traditions.
While in Jerusalem, Aleksandar III of Macedon (the Great) asked the Jewish
priests to erect a statue of Alexander in the Jerusalem temple. But the white
haired Yadua explained to him that Jewish religious law forbade such an act. He
however reassured Alexander that there were other ways of immortalizing him
and suggested that every male baby that was to be born within the year in Judea would carry the name Alexander, and every female will be called Alexandra, in
memory of Alexander’s celebrated victory.
Satisfied with the gesture, Alexander rewarded all the Jews, including those
living in Persia and Babylonia, with essential privileges and elevated their rights
to the rights he gave the Hellenes. With this act Alexander laid down the foundation of the brilliant Judeo-Hellenic civilization, whose centre for centuries was
Alexandria; the city named after him. Judea, ruled by a regent, was made into a
province of Coele-Syria (South Syria).
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г олема вчудоневиденост на неговите полководци и придружбата, пристапил
кон првосвештеникот Јадуа и со почит му се поклонил. Од неговиот претходен
бес немало ниту трага.
Полководецот Парменион не се воздржал и го прашал царот зошто толку
бргу неговиот бес се претворил во необична милост кон покорените Евреи?
Ти си најголемиот цар на земјата – рекол Парменион – Зошто се понижуваш, поклонувајќи се пред овој стар Евреин?
Александар Македонски, меѓутоа, ја прифатил раката на првосвештеникот и одговорил:
„Кога бев уште во Македонија и мечтаев да ја покорам Азија, ми се јави
на сон едно чудно привидение, кое многу прилегаше на ликот на овој првосвештеник. Тој ми претскажа да не се плашам и да го преземам својот поход,
бидејќи походот ќе заврши со блескава слава и со големи победи. Сега, кога
го видов јудејскиот првосвештеник, се сетив на мојот сон. И поради тоа сакам
да бидам милозлив и великодушен кон народот на чие чело стои овој свештенослужител...“
Потоа, легендата вели дека Александар Македонски го поткрепил со
својата моќна десница стариот белобрад првосвештеник и заедно со него
влегол во Ерусалим. Меѓутоа, неговото влегување во Вечниот град било не
како освојувач, туку како најверен пријател, со цел да му принесе жртва на
Храмот на израелскиот Бог. Наредниот ден Александар Македонски им соопштил на првенците дека им дозволува да ја извршуваат слободно својата
власт и верските обичаи, според нивните закони и разбирање.
Понатаму историски факт е дека Александар Македонски се сметал себеси
за повикан да ги обедини Истокот и Западот. Тој успеал да ги придобие кон себе
покорените народи, со тоа што се однесувал со почит кон нивните религиозни
верувања и го почитувал сето она што било свето за покорените. Така се однесувал и кон Евреите при својот престој во Ерусалим.
Александар Македонски таму побарал неговиот лик да биде поставен во
Ерусалимскиот храм, меѓутоа првосвештеникот му укажал дека тоа е неосновано според правилата на еврејската вера. Тој умно кажал дека Евреите ќе му
постават друг, жив и мошне траен споменик. Имено, сите момчиња што ќе се
родат во таа година во Јудеја ќе го носат името Александар, а девојките Александра, во спомен на славниот победник.
Александар Македонски задоволен од тоа, ги дарувал Евреите со уште
многу големи привилегии. Александар, пред тоа, ветил дека истите привилегии, ќе им ги даде и на Евреите во Персија и Вавилонија. Тој ги изедначил
граѓанските права на Евреите со другите народи и со тоа ги поставил темелите на цивилизациското организирање чиј центар неколку векови бил градот
Александрија што го подигнал Александар Македонски. Самата Јудеја била
вклучена во провинцијата Келесирија (Јужна Сирија) каде што управувал царски намесник.
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PTOLEMY’S MACEDONIAN
KINGDOM IN EGYPT

T

he best organized kingdom in the Macedonian commonwealth
during the Macedonian era was the Ptolemaic kingdom in Egypt.
During the rule of the first Ptolemies the Ptolemaic kingdom, in
addition to Egypt, encompassed Kiriania, South Syria, Cyprus, the
southern part of Asia Minor, a part of Thrace, the Kiklad and other Aegean islands
and the Peloponnesus. The Ptolemies possessed the largest naval force in the
region. At that tiome Izrael was included in the Ptolemy's Kingdom
The Ptolemies ruled Egypt for 300 years, with Cleopatra being the last free
ruler of that antic Macedonian Dynasty. Roman rule lasted from 30 B.C. to 395
A.D. and was replaced by Byzantine rule.
The Macedonians in Egypt
According to the book The Contributions of Macedonia to the World Civilizations
by Accedemician Antonia Shkoklev - Doncho and Slavѐ Nikolovski - Katin, the
incursion of Macedonian settlers brought new life into the Macedonian Empire
in Egypt, particularly in the development of social relations, economy, religion,
science and spiritual life. In addition to these changes there was also the apotheosis of Alexander the Great and those of his successors which also took place
in Egypt. During the rule of this famous dynasty, Alexandria became a world
centre for spiritual life. In addition to offering the world the Alexandrian Library,
the Museum and temple of the Muses and the Gymnasium, Alexandria also offered a place where the best intellectuals of the antic Macedonian world could
gather.
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МАКЕДОНСКО ЕГИПЕТСКО
КРАЛСТВО НА ПТОЛОМЕJ

В

о Македонистичката епоха, Египетското Кралство претставува најдобро организирана држава во Македонскиот комонвелт. За време владеењето на првите Птоломеи, таа покрај
Египет ги опфаќала и Кириаиjа, Јужен Балкан, Кипар, јужниот
дел на Мала Азија дел од Тракија, Кикладските и други егејски острови и Пелопонез, па така била најголема поморска сила. Тогаш и Израел бил вклучен
во кралството на Птоломеј.
Птолемеите владееле со Египет 300 години, а Клеопатра била последен
владетел на таа античка македонска династија. Римското владеење траело од
30 година пр.н.е. до 395 година од н.е. и го заменила Византија.
Македонците во Египет
Според делото Придонесот на Македонија во светската цивилизација од
академик Антонијо Шкоклев - Дончо и Славе Николовски - Катин, македонските доселеници во Египетското Кралство внеле нов живот во развојот на
општествените односи, стопанството, религијата, науката и духовниот живот.
Покрај другите промени, извршена е апотеоза на Александар Македонски
(Велики), потоа со ред и на останатите македонски кралеви на Египет. За време на оваа славна династија, градот Александрија станал светски центар на
духовниот живот. Покрај Александриската библиотека, изградени биле Музеј-храм на музите и Гимназијата, каде се концентрирале најголемите умови
на античкиот македонски свет.
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The Ptolemies also initiated a great deal of scientific research in geography,
astronomy, mathematics, geometry, trigonometry, mechanics, medicine, philosophy, history, philology, etc.
Research was undertaken in the Black Sea, as well as in the Eastern African
coast, Upper Nile, the Western European coast as far as Ireland, England and
Scotland. Studies were also undertaken to understand the moon’s influence on
tides, the impact of the sun on weather patterns and so on. In the medical field,
studies were undertaken to understand intoxication, the central nervous system,
the cardiovascular system and other parts of the body and the impact of medication on them. All this knowledge, through Arab translation, was made available
to Europe in the middle ages, an immense contribution of the world civilization.
Above all the most famous name in this civilization was Eratosthenes (285205 B.C.), an astronomer, mathematician, geographer, writer and historian. Eratosthenes during his time predicted that the earth was spherical in shape having
a perimeter of 24,662 miles. Today the precise perimeter has been calculated to
be 24,857 miles, with an error of only 195 miles. Eratosthenes was also the first
geographer to produce a map of the world. Following Eratosthenes was Aristarchus (320-250 B.C.) of Samos, one of the greatest astronomers, followed by
Archimedes (287-212 B.C.), the greatest mathematician and physicist of ancient
times, Aristarchus of Samothrace (217-145 B.C.), the greatest grammarian and
critic who collected and published the works of Homer, Eshil, Aristophanes and
others. There was also Apollonius (285-215 B.C.) of Rhodius who wrote the works
“Letters to the Argonauts“ and then there were the grammarians Apollonius and
Diskol of Alexandria, philosopher Apollonius of Pamphylia, philosopher Theophrastus (327-287 B.C.), a disciple of Aristotle and successor of the Peripatic School
considered to be one of the founders of botany, as well as Nikodar, the famous
physiotherapist.
Alexandria, the capital of the Empire, being a trade, cultural and intellectual
centre in the Mediterranean world also became a centre for the Christian Religion. St. Marcus, the first Christian to convey Christianity in Egypt, was also the
first Christian to become patriarch in the second line of Alexandrian patriarchs.
Despite Christians being persecuted during the early Christian period, the Egyptian church continued to expand and spread Christianity in Europe.
In 285 A.D. St. Mauritius became a martyr because he refused to submit to
the pagan gods in Switzerland. As a result of his perseverance both the Alexandrian and Coptic crosses can still be found in his church in Saint Moritz. There
are also paintings of three other martyrs from Egypt that exist in Zurich. Seven
monks from Egypt preached Christianity in Alexander’s coine language during
Constantine the Greats’ reign when he adopted Christianity as the religion of his
empire, in the 4th century A.D.
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Птолемеите покренале обемна научноистражувачка активност во географијата, астрономијата, математиката, геометријата, тригонометријата, механиката, медицината, филозофијата, историјата, филологијата итн.
Испитувано било Црвеното Море и источниот африкански брег, течението на Горен Нил, западниот европски брег па сè до Англија, Шкотска, Исланд
и др. Покрај тоа, биле истражувани влијанијата на Месечината на плимата и
осеката, состојбата и влијанието на Сончевиот систем и слично. Во медицинските науки бил истражуван централниот нервен систем, кардиоваскуларниот и другите системи, влијанието на разни лекови, интоксикациите (труењата)
и друго. Сите овие знаења, преку арапските преводи, станале познати на
средновековна Европа и биле база и голем прилог на македонските генијалци
на светската цивилизација.
Познати имиња на оваа цивилизација се, пред сè, Ератостен (285-205
пр.н.е.), кој бил астроном, математичар, географ, писател и историчар. Тој го
истакнувал топчестиот облик на земјата со периметар од 24.662 милји, а денешната точна мерка изнесува 24.857 милји, значи грешка од само 195 милји, и
тој е првиот автор на географската карта на светот. Потоа, тука спаѓа Аристарх
(320-250) од Сам, еден од најголемите астрономи,следува Архимед (287-212),
најголем математичар и физичар на антиката. Аристарх од Самотрак (217-145),
најголем граматичар и критичар, кој ги собрал и објавил делата на Хомер, Есхил, Аристофан и други. Меѓу нив се Аполоние (295-215) од Род, чие главно
дело е „Писма за Аргонаутите“, потоа Аполоние Дискол од Александрија, граматичар и Аполоние од Памфилија, филозоф. Следат филозофот Теофраст
(327-287), ученик на Аристотел и наследник на Перипатичката школа, кој се
смета за основач на ботаниката и Никадар, прочуен фитотерапевт и други.
Со појавата на христијанството, главниот град Александрија, кој долго време претставувал трговски, интелектуален и културен центар на Медитеранот
(антички Париз или Њујорк), набрзо станал и центар на христијанската религија. Свети Марко, прв го донел христијанството во Египет и станал прв во втората линија на александриските патријарси. И покрај прогонувањето во ранохристијанскиот период, Египетската црква ја ширела новата вера и низ Европа.
Свети Морис или свети Маурициус добил звање маченик, зашто во 285
пр. н.е., во Швајцарија, одбил да се покори на други богови. Во Сент Мориц, во
неговата црква, и денес може да се види александрискиот, односно коптскиот
крст. Слики на тројца маченици од Египет, се наоѓаат и во градот Цирих. Седуммина калуѓери од Египет го проповедале христијанството во време кога
римскиот император Константин Велики во IV век го прогласил христијанството за религија на царството на александровиот коине јазик. Во тоа време
Александрија и Египет, првенствено, биле христијански.
Градот Бени Суеф, стотина километри јужно од Каиро, станал дом на монасите и исихазмите (тивките), па таму, меѓу V и VII век се молеле околу 10.000
калуѓери и двојно толку калуѓерки. Во пустинските манастири, западно од
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At that time Alexandria, as well as all of Egypt, belonged to the Christians,
particularly the city Beni Suef, located one hundred kilometers south of Cairo,
where more than 10,000 Isihazm monks and twice as many nuns prayed. There
were also about 70,000 monks in the desert monasteries west of Alexandria with
700 Christian monasteries existing all over Egypt. Christianity was well established in that part of the world up until the arrival of the Muslim Arabs in 641 A.D.
when the entire northern region was Islamized. In spite of all that, the southern
region still held strong and Coptic Christianity survived to this day. There are over
10 million Coptic Christians in existence today and they still show great interest in
science and art in the same fashion as their ancestors the Ptolemies, one of whom
was Queen Cleopatra VII, daughter of king Ptolemy XII, great-great-nephew of
Ptolemy Lagos, general of Eordaya.
Despite Roman injustices and lies, particularly those of Octavian against Cleopatra claiming that she was greedy, immoral and cruel, present-day historians
evaluate this Macedonian queen as highly intellectual whose command of several
languages was excellent. She spoke seven languages in addition to Macedonian
and as a woman in a man’s world she was a marvelous leader with no equal.
Tarn (1913), an English researcher of Hellenism, was the first among many
modern historians to raise this issue and claim that Cleopatra was a victim of
one of the most monstrous campaigns of hatred ever waged against a monarch
throughout history. Let us also not forget what Plutarch (46-12 B.C.), writer, historian and author of “Parallel Biographies“ (III, Antony, 27, 394), said about the
Macedonian Queen. He said Cleopatra “had an irresistible charm when she spoke
so that her appearance, interwoven with her words and their meaning, made a
great impression on the hearts of people.
It was a pleasure to listen to the tone of her voice, and she could adapt her
language so easily to any dialect, like a musical instrument with many strings. She
seldom needed a translator when she spoke with barbarians and she answered
their questions herself in their language be they Ethiopians, Trogodes, Jews, Arabs, Syrians, Medians, or Parthians. It was said that she learnt other languages
even though Ptolemaic kings before her refused to. Most kings did not even speak
Egyptian and some even forgot their Macedonian language.“
Cleopatra was loyal to her people and in order to secure their survival and
the survival of her own dynasty, through her charm she conquered Caesar’s heart
and married him in 48 B.C. when he came to Egypt. Two years later Caesar invited
Cleopatra to join him in Rome where she was welcomed with the highest of honours and on that occasion a huge golden statue of her was erected in the greatest
Roman temple.
After Caesar’s death in 44 B.C., Cleopatra returned to Alexandria. Soon afterwards the Roman Empire was divided between Octavian and Mark Antony
from the Roman triumvirate. Mark Antony, a veteran of many battles, was of
the opinion that Egypt should be given independence, but at the same time
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Александрија, тогаш се наоѓале околу 70.000 калуѓери, а низ целиот Египет
имало околу 700 манастири. Така било сè до доаѓањето на арапските племиња, во 641 година, под знамето на исламот. По исламизацијата на северен
Египет, христијанството се одржало на југ, кај Копт, кој денес има околу 10
милиони жители. За културното наследство на Птолемеите и денес, во XXI век,
постои големо интересирање кај научната и уметничката јавност, особено за
последната македонско-египетска кралица Клеопатра VII, ќерка на кралот
Птоломеј XII, пра-пра внук на генералот од Еордаја, Птоломеј Лагос.
Наспроти милениумските неправди и лаги, како последица на пропагандата на Октавијан, најголем непријател на Клеопатра кој ја опишува дека таа
била алчна, неморална и сурова, денешните аналитичари, пред сè, историчари, културолози и други, оваа македонска кралица ја оценуваат како високоинтелигентна жена, со брилијантно знаење јазици, со чудесни управувачки
способности и како единствена жена владетел на стариот век.
Од современите историчари, прв тоа прашање го покренал Тарн (1913), заслужен англиски истражувач на елинизмот, т.е. македонизмот, кој тврдел дека
Клеопатра е жртва на една од најстрашните кампањи на омраза во целата историја. Меѓутоа, се заборава што изнел за Клеопатра уште Плутарх (46-12 н.е.),
писател, историчар и писател на значајната творба „Паралелни животописи“ (III,
Антнонио, 27, 394). Тој рекол дека македонската кралица Клеопатра „поседувала
шарм со незадржлива сила во обраќањето, па нејзината појава со впечатливоста
на нејзините зборови и воедно нејзиното значење кое некако го проникнувало
нејзиното однесување со другите, оставале некакво осило во срцата.
Уживање било да се слуша звукот на нејзиниот глас, а својот јазик како
музички инструмент со многу жици, без тешкотии го свртувала во кое било
наречје, а сосема ретко во разговорите со варварите ѝ требал преведувач,
туку на повеќето од нив сама им давала одговори било да биле Етиопјани,
Троглоди, Евреи, Арапи, Сиријци, Меѓани или Парти. Се раскажува дека научила и други јазици иако кралевите пред неа не се потрудиле да го научат
ниту египетскиот јазик, а некои го запуштиле и своето „македонско наречје“.
Таквата Клеопатра, за да го сочува опстанокот на својот народ и својата династија, го освоила големиот Цезар, кога во 48 година пр. н.е. дошол во Египет и
таа се омажила за него. По две години Цезар ја повикал Клеопатра во Рим, каде
била дочекана со највисоки почести и во таа прилика била направена златна
статуа со нејзиниот лик, која била сместена во најголемиот римски храм.
По смртта на Цезар, 44 година пр. н.е., Kлеопатра се вратила во Александрија, а власта во Римското Царство ја поделиле младиот Октавијан и
Марко Антонио од владата на триумфиратот. Марко Антонио, ветеран во
многу битки, сметал дека на Египет треба да му се даде независност, но во
исто време треба добро да се приврзе за Рим. Во таквата идеја Клеопатра
насетила сигурност и гаранција за иднината и континуитетот на својата династија, па поради тоа, по една од најпознатите љубови во историјата, во 41
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should be closely connected with Rome. Cleopatra liked this plan and saw in it
some guarantee for the future of her people and continuity for her dynasty. For
that reason in 41 B.C. she married Mark Antony. Her relationship with Antony
helped the antic Macedonian-Egyptian Empire re-establish itself and for a short
time returned to its former glory. Cleopatra had two children, twins, with Antony, Alexander Helios and Cleopatra Selene and in 36 B.C. Cleopatra gave birth
to their son Ptolemy Philadelphus.
After Cleopatra died Ptolemy XV-Cesarion became ruler of the Macedonian-Egyptian Dynasty. Unfortunately he too was killed by Octavian Augustus,
and Egypt was annexed to Rome. Cleopatra’s children that she had with Mark
Antony were adopted by his former wife Octavia, sister of Octavian Augustus.
Besides Shakespeare, Bernard Shaw and Alfieri were also interested in Cleopatra and went into detail when describing the destiny and character of this tragic
heroine who became an inspiration to many artists, sculptors and painters, such
as Thician, Reubens, Delacroa and others, to musicians such as Berlios, Masne,
Cimaroz and others, as well as to movie producers, etc.
Since the beginning of the new millennium, Cleopatra, the last Macedonian
queen, has been without a doubt a great inspiration to both classical and modern
historians and artists alike. To honour this world renowned and “gifted ruler“ of
ancient times, modern artists staged a world exhibition in Rome, in 2002, entitled
“Cleopatra – Egyptian Queen“ entirely devoted to Cleopatra and her visit to Rome
and to underline the Roman attraction to influence through culture and art. Afterwards the exhibition traveled to other parts of Europe and America including
to London, Paris, New York and Chicago where Cleopatra’s ethnic identity was
especially underscored, accompanied by the enigmatic comment of how history
might have turned out if Cleopatra and Antony’s plans to run the world had succeeded. If that were the case then perhaps everyone in today’s world would be
speaking the Macedonian language (Alexander’s Koine).
World interest in Cleopatra has not ceased and by her two-volume biography, published in the USA in 2003, Karen Essex has proven that. Karen Essex is
a renowned journalist, publicist and screenwriter, who had acquired a Master of
Arts degree in creative writing. As a result of her ten-year strenuous collection of
original material, she wrote the first part of the novel entitled “Cleopatra“ dealing
with the destiny of Cleopatra until age 18. The second volume entitled “Cleopatra
the Pharaoh“ describes her life and activity until the end of her life.
During her research, Karen Essex discovered Cleopatra to be a strong figure
and a good ruler, who had great support from her subjects in her antic Macedonian-Egyptian Empire, in which abilities such as hers were highly appreciated. She
also discovered that being labeled a “seducer“ is only a myth. Karen Essex’s critics
in the USA have written favourable reviews about her book and have given her
credit for the realism and authenticity of her writing as if she had been a witness
and contemporary to Cleopatra.
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година пр.н.е., се омажила за Марко Антонио. Таа врска помогнала античкото Македонско-египетско Кралство за кратко време да ја поврати некогашната слава. Клеопатра му родила на Антонио близнаци, Александар Хелиј
и Клеопатра Селена, додека во 36 година пр.н.е. го родила синот Птоломеј
Филаделф.
По смртта на Клеопатра, последен формален крал на македонско - египетската династија бил Птолемеј XV - Цезарион, кого го убил Октавијан Август и Египет бил припоен на Рим. Децата на Клеопатра со Марко Антонио биле усвоени
од неговата претходна сопруга Октавија, која била и сестра на Октавијан Август.
Интересирање за Клеопатра имало не само кај Шекспир, Бернард Шо и Алфиериј, кои се занимавале со нејзината судбина и ликот на трагична хероина,
туку била инспирација за многу уметници, скулптори и сликари како што се Тицијан, Рубенс, Делакроа и други, како и музичарите од типот на Берлиос, Масне,
Чимароз и други, потоа филмски продуценти и други.
Во почетокот на новиот милениум, Клеопатра, последната македонска
кралица, без конкуренција и понатаму претставува голема инспирација. Таа
е тоа не само за класичните историчари, кои го докажуваат нејзиното чисто
македонско потекло низ генерациите, туку и за други научници. Современите
уметници, од желба на светот да му покажат еден оригинален и автентичен
лик на „надарена управничка“ на антиката, во 2002 година поставиле светска
изложба во Рим под наслов „Клеопатра - египетска кралица“. Истовремено,
целта на организаторите на изложбата е да се евоцира уште еднаш Клеопатрината посета на Рим и да се истакне како Римјаните го освоиле влијанието
преку уметнички форми на својата култура. Потоа изложбата се преселила во
други центри во Европа и Америка, како што се Лондон, Париз, Њујорк и Чикаго, каде посебно се истакнати нејзиниот етнички идентитет, со прашањето
кое остана загатка - Како би течела историјата понатаму да успеел планот на
Клеопатра и Антонио? Можеби во тој случај средниот век наместо латински
би зборувал само македоноски (александров) коине јазик.
Интересирањето за Клеопатра во светот не прекинува. Доказ е и тоа што во
2003 година во САД од печат излезе романсираната биографија во два тома за
неа, од писателката Карен Есекс. Авторката е реномиран новинар, публицист и
сценарист, со магистратура од креативно пишување. Како резултат на десетгодишното макотрпно собирање на изворен материјал, настанал првиот дел на
романот под име „Клеопатра“, каде авторката се занимава со судбината на Клеопатра до нејзината 18-годишна возраст. Во вториот том со наслов „Клеопатра
фараон“ се опишува нејзината активност и подвизи до крајот на нејзиниот живот.
Во своите истражувања, авторката открила дека зад митот на заводничка се
крие јака личност на владетелка која имала голема поддршка од својот народ
во античкото Македонско-египетско Кралство, каде се ценеле нејзините високи владејачки способности. Кај критичарите во САД, оваа книга наиде на голем
прием и на авторката и е дадено признание поради вистинитоста и автентичноста, како да била сведок и современик на главниот јунак – Клеопатра.
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MACEDONIA - FROM ANCIENT
TIMES TO TODAY

M

acedonia has been established as an independent state since
ancient times. It was located on the territory of the province
with the same name, formerly called Imathia. Ancient Macedonia bordered on the south to Hellas (modern Greece), to
Epirus on the west, Illyria on the northwest and Thrace on the east. The main
population of the state was composed of the antic Macedonian tribes Orestians,
Lyncestians, Elimiotae and Eordaea.
Many foreign and domestic authors have written about the historical development of Macedonia from ancient times until today. Some of them tried to fake
the Macedonian history while others did not hesitate to present the real historical
facts about Macedonia and the Macedonian people. From the vast of literature
we can conclude that during this long period rich in various events and turmoil,
only two peoples have called themselves Macedonians: the ancient Macedonians
and the present Macedonians, who now live in the area of ethnic Macedonia and
all the continents.
In the rich history of Europe it is difficult to find a people such as the Macedonian, who has had so much turmoil with its national constitution. It is difficult
to find other people in the world who have had such a stormy history. Each storm
hit the Macedonian people leaving certain consequences. Not one war has avoided Macedonia. During its history Macedonia was in the middle of all misfortunes
which occurred in that region, and the Macedonians received the first heavy
strikes.
The destiny of many people was their history and the history of the Macedonians was their destiny. According to the chronology of the last thirteen centuries,
Macedonians have been under various occupations for nine centuries. They were
under Ottoman rule for 517 years, 225 years under Byzantine rule, 76 years under
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ако самостојна држава Македонија за првпат постои од дамнина, уште од античкиот период. Се наоѓала на територијата на едноимената област, порано нарекувана Емитија. Древната Македонија се граничела на југ со Елада (денешна Грција), на запад со
Епир, на северозапад со Илирија и на исток со Тракија. Основното население
во држвата го сочинувале античките македонски племиња Орести, Линкести,
Елимиоти и Евродејците.
За историскиот развој на Македонија од античко време па до ден-денес
пишувале голем број странски и домашни автори. Некои се обиделе да ја искриват македонската историја, а некои лесно ги презентираат историските
факти за Македонија и македонскиот народ. Од многубројната литература
може да се заклучи дека во овој долг и богат со настани временски период,
само два народа се нарекле Македонци: античките Македонци и сегашните
Македонци, кои денес живеат на просторот на етничка Македонија и на сите
континенти во светот.
Во богатата историја на Европа тешко е да се најде народ каков што е македонскиот, кој имал толку многу превирања со своето национално конституирање. Тешко е да се најде друг народ во светот кој имал толку бурна историја.
Секоја бура со последици го погодувала македонскиот народ. Не поминала
војна која го одминала. Секоја несреќа што се случила на овие простори Македонија ја ставила во центарот на збиднувањата, а Македонецот ги добивал
првите тешки удари.
На многу народи судбина им била историјата, а на Македонците историјата им била судбина. Следејќи ја хронологијата во тринаесетте последни
векови, Македонците цели девет века поминале под разни ропства и тоа:
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Bulgarian occupation, 83 years under Serbian occupation, and Macedonians have
only felt freedom in the last 73 years.
The people whose most beautiful song and best folk dance are called “teshkoto“ ("the hard one ") could hardly have a different destiny and more difficult past.
Antic Macedonia has been not only cut by different swords and scimitars, sabers
and daggers, but it was a place of many clashes and a crossroads of many different cultures. And precisely that Macedonia was and is the cradle of civilization,
not only being one of the oldest, but rather the oldest civilization.
Macedonia is probably the only country in the world that has not changed its
name. It has been named after God Macedon, the God of light and the son of Zeus.
Known researchers of mythology are of the opinion that the word Zeus comes
from the Macedonian word ‘star’, so the symbol of Macedonia was the star with sixteen solar rays or the Kutlesh sun with sixteen rays (Vergina - Palatica).
Macedonia as a geographic region occupies the central part of the Balkan Peninsula, the area which is surrounded on the north by the mountains Shar Planina,
Skopska Crna Gora, Kozjak, Osogovo and Rila and on the south by Bistrica River
and the shore of the Aegean Sea to the mouth of the Mesta River. Bigla Mountain
and watershed of the rugged mountains of Korab, Jablanica, Grammos and Pindos
encircle Macedonia from the west and the River Mesta and the western parts of the
Rhodope Mountains from the east. Within these borders Macedonia covers an area
of 67,741.2 square kilometers.
Many historical and archaeological findings, whose sources are from Macedonia and which Macedonians should be proud of, confirmed numerous facts
of Balkan, European and world significance. Among the many characteristics of
Macedonia are the following:
• Alexander III of Macedonia ( Alexander the Great) was born In Macedonia. Together with his father Philip II of Macedonia they represent a milestone in the
history of warfare, tactics and supreme army leadership;
• Ancient Macedonia as the first European empire has established specific
goals and behavior with the oppressed peoples, such as respect for the cultures of the conquered, non-application of violence and looting of those who
voluntarily agreed to join the Empire, determination of characteristic state
insignia and organizing special defense of the territories;
• The Macedonians were the first in Europe to have adopted Christianity as a
religion and spread it to Europe and Asia;
• The brothers Saint Cyril and Saint Methodius who translated the Christian
church books into the original Slavic alphabet (Old Macedonian) with roots
from Macedonia are of Macedonian origin;
• The first Slavic University - from which besides Christianity, a genuine Slavic
culture was formed and spread - was also opened in Ohrid;
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517 години под турско, 225 години под византиско, 76 години под бугарско, 83
години под српско ропство и само 73 години поминуваат во слобода.
Народот на кој најубавата песна и најдоброто оро му се викаат „тешкото“,
објективно и не можел да има поинаква судбина и потешко минато. Античка
Македонија не само што отсекогаш била на секот на многуте мечеви и јатагани,
сабји и ками, туку во неа се судрувале и се вкрстувале многу различни култури.
И токму таа Македонија, всушност, била и е лулка на цивилизациските средишта
како една не само од најстарите, туку поточно и една најстара цивилизација.
Македонија, најверојатно, е единствената земја во светот која, воопшто не
го менувала своето име. Како што се смета, името го добила според Богот Македон, Богот на светлината и син на Зевс.
Познатите истражувачи на митологијата се на мислење дека зборот Зевс
доаѓа од македонскиот збор - ѕвезда, па така симболот на Македонија била
ѕвездата со шеснаесет зраци, односно Сонцето со шеснаесет зраци од Кутлеш
(Вергина - Палатица).
Македонија како географски регион го зафаќа средишниот дел на Балканскиот Полуостров, просторот што е заграден на север со планините: Шар
Планина, Скопска Црна Гора, Козјак, Осогово и Рила, а на југ со реката Бистрица и брегот на Егејското Море до утоката на реката Места. Планината Бигла и
вододелниците на младонабраните планини Кораб, Јабланица, Грамос и Пинд
ја заградуваат Македонија од запад, а од исток реката Места и западните делови на планините Родопи. Во овие граници Македонија зафаќа простор од
67.741,2 километра квадратни.
Голем број историски и археолошки наоди, на коишто изворите им се од
Македонија и за кои ние Македонците треба да бидеме горди, потврдиле
бројни факти од балканско, европско и светско значење. Меѓу бројните карактеристики за Македонија се следните:
• Во Македонија е роден Александар III Македонски (Велики), кој заедно
со својот татко Филип II Македонски претставува меѓник на историјата
на војувањето, тактиката и досега е ненадминат војсководец;
• Античка Македонија како прва европска империја воспоставила специфични цели и однесувања со потчинетите народи, како: почитување на
културите на покорените, неприменување насилство и грабежи на оние
кои доброволно се согласиле да се приклучат кон Империјата, утврдување на карактеристични државни обележја и организирање посебна
одбрана на териториите;
• Македонците биле првите во Европа кои го прифатиле христијанството
како религија и преку кои се проширило во Европа и Азија;
• Од Македонија потекнуваат браќата свети Кирил и свети Методиј кои
ги превеле црковните христијански книги на посебно славјанско писмо
(старомакедонското), со корени од Македонија;
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• The most famous Byzantine ruler Justinian, whose legal provisions are
taught at all world universities even today, was born in the village of Taor,
near Skopje;
• The "father" of modern Turkey, Kemal Atatürk was born in Macedonia; and
• One of the most human women in the world, Mother Teresa, was born in
Skopje.
Therefore, it is rightfully said that Macedonians always have, and will continue
to exist for as long as the world exists, because it is difficult to uproot a people
from the land where it has lived for centuries despite all the atrocities, violence
and denial of its Macedonian nationality.
It is widely known that, according to their characteristics and customs, the
Macedonian people are linguistically and ethnically different from the peoples of
the neighboring countries. It is for this reason that, since 1913, the foreign bourgeoisies have spread their power over Macedonia, establishing a policy of physical
extermination of the Macedonian people and changing the ethnic composition in
their own favor.
The decades-long process of ethnic cleansing, of Hellenization, Serbianisation, Bulgarianisation and Albanianisation, deletion of Macedonian history and its
interpretation according to the needs of the great powers is a process of erasing
the Macedonian national identity and existence. The exodus of Macedonians as a
result of wars and oppressive regimes is one of the most tragic ethnic cleansings
committed to a people in recent European history.
Unfortunately, today national and political oppression dominates throughout
the Aegean and Pirin Macedonia. There, the nationalists, traitors and chauvinists make great efforts to depersonalize the Macedonian national spirit and to
destroy and bury the rich historical and cultural past of the Macedonian people,
which is mentioned in the works of many intellectuals, sufferers, travel-writers
and well-wishers.
Macedonia has won its centuries-old freedom, but only in the Vardar part of
Macedonia. It won this through the National Liberation war waged during World
War II against the German, Bulgarian and Italian fascist occupiers. For the first
time in its history,on the second of August 1944 the Macedonian people gained
its independence and state after almost five years of bloody battle in which it
suffered more than 20,000 casualties of war.
Since 1991, Macedonia has been experiencing a difficult period in its democratic transformation. It has been struggling with the tough economic, social,
ethnic, religious and other problems which have disturbed the country. Despite
having the status of a UN member, associate member of the European Union, the
Council of Europe and many international organizations, the young Macedonian
state still cannot resolve the issues regarding the pressures from the neighboring
countries and those concerning the global interests of the large states manifested in the Balkans.
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• Во Охрид е отворен првиот словенски универзитет, од кој покрај христијанството се формирала и ширела посебната славјанска култура;
• Во селото Таор, Скопско е роден и најпознатиот византиски владетел
Јустинијан, чии правни одредби се учат и денес во сите светски универзитети;
• Во Македонија е роден „таткото“ на современа Турција, Кемал Ататурк;
• Во Скопје е родена Мајка Тереза, една од најхуманите жени во светот.
Затоа, со право се вели дека Македонците не само што постоеле, не само
што постојат, туку и ќе постојат сè додека светот светува и векот векува, зашто
не е лесно да се искорени еден народ таму каде што живеел со векови и покрај
сите мерки на злосторства, насилства и денационализација.
Општопознато е дека македонскиот народ, според своите карактеристики
и обичаи, јазично и етнички е различен од народите од соседните земји. Од
тие причини туѓите буржоазии од првиот момент од 1913 година, својата власт
ја прошириле над Македонија, изградиле политика на физичко истребување
на македонскиот народ и менување на етничкиот состав во своја корист.
Повеќедеценискиот процес на етничко чистење, елинизација, србизација, бугаризација и албанизација, бришење на македонската историја и нејзиното толкување според големодржавните потреби е процес на бришење на македонскиот национален идентитет и постоење. Егзодусот на Македонците како последица
од војните и од репресивните режими, спаѓа во редот на најтрагичните етнички
чистења направени врз еден народ во најновата европска историја.
За жал, во цела Беломорска и Пиринска Македонија денес владее национално и политичко ропство. Таму националистите, јаничарите и шовинистите
прават големи напори да го обезличат македонскиот национален дух и да го
уништат и длабоко да го закопаат богатото историско и културно минато на
македонскиот народ, за што пишувале голем број интелектуалци, паталци, патеписци и добронамерници.
Својата вековна слобода, но само во вардарскиот дел, Македонија ја извојувала во Народоослободителната борба што ја водела во текот на Втората
светска војна против германско-бугарско-италијанските фашистички окупатори. Во текот на, речиси, петгодишната крвава борба, во која Македонија
дала повеќе од 20.000 жртви, македонскиот народ за првпат во својата историја се здобил со своја државно-правна заедница, на 2-ри август 1944 година.
Од 1991 година па до денeс Македонија минува низ макотрпен период во
својата демократска трансформација. Жилаво се бори со тешките економски,
социјални, меѓуетнички, верски и други проблеми, кои ја потресуваат од корен. Иако со статус на членка на Обединетите нации, асоцијативна членка на
Европската унија, на Советот на Европа и на многу меѓународни организации,
македонската млада држава, сè уште не може да се ослободи од старите апетити на некои соседи, но и од глобалните интереси на големите држави, кои
се прекршуваат на Балканот.
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tarting from the ancient period up to now Macedonia was, is and
will be the place where different civilizations and religions have
intersected. Thus, Christianity appeared many centuries ago in
these Balkan areas, that is, from the time when Paul the Apostle
came to Macedonia. It is mentioned as a land at several points also in the Bible.
And, if we throw a historical glance starting from the ancient times of Alexander
the Great, through to the Roman and Byzantine times, through the great migrations of the Slav people to the south, and than during the Ottoman period, Macedonia was a crossroads of nations, civilizations, cultures, languages and religions.
Through this long and important period of time, only two nations chose the name
of this land as a part of their identity – the Ancient Macedonians and the Macedonians today.
Macedonia occupies a central part of the Balkan Peninsula and has an extremely advantageous position at the conjunction of important roads and highways. The country is open along the valleys of the Vardar and the Struma to the
Aegean Sea, itself a part of the Mediterranean. In the past the Via Egnatia, the
most important of all the Balkan Peninsular highways, from Durazzo via Elbasan,
Ohrid and Bitola to Thessaloniki and Constantinople stretched across Macedonia.
This geographical position placed Macedonia at the cross-road of East and
West. All military expeditions were obliged to cross it, and it was the bridge over
which passed the developing trade of the time and, together with it, a variety of
cultural, religious and other influences. Macedonia was one of the first regions to
be touched by Christianity. It was also one of the first areas to receive the Christian faith and it was through it that Christianity spread to the West.
Christianity is a monotheistic religion based on the life, teachings and deeds
of Jesus Christ, as recounted in the New Testament. Having 2.5 billion believers,
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очнувајќи од древниот период па сè до денес Македонија била, е и
ќе биде место каде што се вкрстуваат различни цивилизации и религии. Така, на овие балкански простори христијанството се појавило пред многу векови, односно уште од времето кога апостол Павле дошол во Македонија. Македонија како земја, неколку пати се споменува и во
Библијата. Историски гледано, почнувајќи од древните времиња на Александар
Македонски преку римскиот и византискиот период, како и преку големите миграции на Славјаните кон југ а потоа и за време на отоманскиот период, Македонија била раскрсница на нации, цивилизации, култури, јазици и религии. Во текот
на овие долги и важни периоди само две нации го избрале името на оваа земја
како дел од нивниот идентитет - древните Македонци и Македонците денес.
Македонија го зафаќа централниот дел на Балканскиот Полуостров и има вонредно важна положба во спојувањето на важните патишта и крстосници. Земјата
е отворена вдолж долините на реките Вардар и Струма кон Егејското Море, како
дел од Медитеранот. Во минатото, патот Виа Игнациа најважната раскрсница на
Балканскиот Полуостров, која поминувала од Дуразо преку Елбасан, се протегала
и низ Македонија, преку Охрид и Битола до Солун и Константинопол.
Оваа географска положба ја сместува Македонија на раскрсницата меѓу Исток
и Запад. Сите воени експедиции морале да поминат преку неа, а таа била мост преку кој преминувала развиената трговија, заедно со различните култури, религии и
други влијанија. Македонија била еден од првите региони во кој пристигнала христијанската вера и преку неа христијанството се проширило кон запад.
Според Новиот завет христијанството е монотеистичка религија заснована врз животот, учењата и делата на Исус Христос. Со 2,5 милијарди верници,
христијанството е најраспространетата религија во светот. Христијанството по потекло е сродно со јудаизмот, со кој дели доста религиозни текстови и
својата рана историја. Заедничко за двете религии е Хебрејската библија, која
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Christianity is the largest religion in the world. Originally Christianity is akin to
Judaism, with which it shares much sacred texts and early history. The Hebrew
Bible, known in Christian doctrine as the Old Testament is common both religions.
Christianity is considered an Abrahamic religion, along with Judaism and Islam.
Christianity is the largest and most important religion in the Republic of
Macedonia with approximately 65% believers of the entire population. Of the
total Christian population, about 95% belong to the Orthodox Christians, 3%
are Protestants, while 1.2% are Catholic Christians. First to preach the gospel
in Macedonia was the apostle Paul, where the first Christian communities and
churches were founded at the time. According to the New Testament, the first
resident of Macedonia to adopt Christianity was St. Lydia Macedonian.
It should be noted that according to tradition the formation of the Ohrid Archbishopric - as the successor of the Archdiocese of Justiniana Prima along with its
missionaries, the brothers Cyril and Methodius of Thessalonica, St. Clement of
Ohrid, and St. Naum of Ohrid - has played the biggest role in the Christianization
of the population in the Republic of Macedonia and in the Macedonian Diaspora.
At the time of Tsar Samuel, the Ohrid church was raised to the rank of Patriarchate, and in 1767 it was abolished. At the end of World War II, the Macedonian
Orthodox Church was founded as a successor of the Ohrid Archbishopric.
In addition, the invention of the first alphabet by Cyril (Constantine) of Thessaloniki, a man famed for his rare learning at that time, was a historical watershed
for all the Slav peoples. The alphabet itself and the first translations of the liturgical books marked the term of the three languages theory and the introduction
of the Slav language into the ranks of the civilized language, Latin, Greek and
Hebrew, and from then the word of God was spread in Slavonic, so people began
to write in the Slavonic alphabet and in the Slav language.
Inevitably, the creation of a Slav alphabet was of prime importance for the
Macedonian people. First and foremost because the brothers Constantine (whose
monastic name was Cyril) and Methodius were from Thessaloniki, in Macedonia,
and yet more especially because the first books written in Slavonic were in the
language of the Macedonina Slavs. Evidently, Constantine and Methodius could
not use any language other than that of the Slavs who lived in their birthplace,
Thessaloniki.
The arrival of St.Clement of Ohrid in Macedonia is also of a great importance
for the first Slavonic alphabet, because the moment of destiny had come when
the Macedonian Slavs found themselves able to be educated by their own teachers in their mother tongue. In addition to other missionary activity, in a period
of only seven years, three thousand and five hundred students passed through
Clement's univesity.
This was a true renaissance of the Macedonian Slavs. Here they were not
merely confirmed in the Macedonian faith but even received a varied higher education since, in addition to theology, a whole series of other subjcts was taught
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во христијанското учење е позната како Стар завет. Христијанството се смета
за аврамска религија, заедно со јудаизмот и исламот.
Христијанството е најголемата и најзначајната религија на територијата
на Република Македонија која опфаќа околу 65 % од населението. Од вкупниот
број на христијанско население, околу 95 % припаѓаат на православните христијани, 3 % на протестантските, додека 1,2 % припаѓаат на католичките христијани. Прв кој го проповедал евангелието во Македонија бил апостол Павле,
каде во тоа време биле основани и првите христијански заедници и цркви. Според Новиот завет, првиот жител на Македонија кој го прифатил христијанството
е светата Лидија Македонка.
Треба да се истакне дека најголема улога во христијанизацијата на Република
Македонија и македонската дијаспора, според традицијата има формирањето на
Охридската архиепископија како наследник на архиепископијата на Јустинијана
Прима, заедно со нејзините мисионери браќата свети Кирил и Методиј Солунски, свети Климент и свети Наум Охридски. Во времето на цар Самуил, Охридската црква била подигната на ранг на патријаршија, за потоа во 1767 година, таа
да биде укината. На крајот од Втората светска војна била основана Македонската
православна црква, во лицето на Охридската архиепископија.
Исто така, почетоците на првата азбука од Кирил (Константин Солунски), човекот кој се истакнувал по своето образование, во тој период, била историски
значајна за сите славјански народи. Самата азбука и првите преводи од богослужбените книги ја означиле теоријата на трите јазици и го вовеле славјанскиот
(старомакедонскиот) јазик на степен на цивилизациските јазици, латинскиот, грчкиот и еврејскиот и оттогаш Господовиот збор, започнал да се шири на славјански јазик, а луѓето почнале да пишуваат со славјанска (старомакедонска) азбука
и јазик.
Несомнено е дека составувањето на славјанската азбука било од многустепена важност за македонскиот народ. Прво и основно бидејќи браќата Константин (чие монашко име било Кирил) и Методиј биле од Солун, во Македонија и
особено поради тоа што првите книги напишани на славјански (старомакедонски) јазик биле на јазикот на македонските Словени. Очигледно, Константин и
Методиј не можеле да употребат ниеден друг јазик од оној на Словените (Македонците) кои живееле во нивното родно место Солун.
Доаѓањето на свети Климент Охридски во Македонија, исто така, е од голема важност за првата словенска азбука, бидејќи судбоносниот момент дошол кога македонските Словени можеле да се образуваат од нивните учители
на својот мајчин јазик. Како дополнување на другите мисионерски активноста,
во период од само седум години, 3.500 студенти се здобиле со образование на
Климентовиот универзитет во Охрид.
Ова била вистинска ренесанса на македонските Словени. Тука не само што
ја потврдиле македонската вера, туку и се здобиле со повисоко образование, бидејќи покрај теологијата, на Климентовиот универзитет се учеле и други предмети, вклучувајќи молитва на словенски јазик, пеење, изучување на општата и
црковната историја, природни науки, филозофија, медицина и јазици. Меѓутоа,
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at Clement's university including preaching in Slavonic, singing, civil and ecclesiastical history, natural science, philosophy, medicine and languages. However, the
most important thing was that the work of translation carried on here, togother
with transcription, constituted an entire literary school. Ohrid became the centre
from which Slav literacy and literature spread to all the Slav peoples. At the same
time Ohrid became a true center of Christianity – “The Slav Jerusalem“ as it is still
known today.
The arrival of Sr.Naum of Ohrid in Macedonia as a replacement for Clement
of Ohrid in the schools throughout Macedonia created the conditions for Clement to devote himself entirely to the organisation of the church and to literary
work. Actually, Clement and Naum united once again, continued the work of their
teachers yet more vigorously. The death of St.Clement on July 16, 916 was a great
misfortune for the nation. However, numerous disciples continued the work of
Clement and Naum, headed by the church whose foundations had been laid by
Clement of Ohrid. This period was characterised by a growth of monasticism, as
well as extensive building of churches and monasteries tghroughout Macedonia.
There is insufficient information available about church affairs during the period from the death of St.Clement of Ohrid to the creation of the Archbishopric of
Ohrid – the Partiarchate. However, the coronation of Samuil was connected with
the proclamation of an southomous church with its seat at the capital of Prespa
where ecclesiastical activity was more developed than elsewhere in Samuil's empire. The center of religious life till the proclamation of Samuil as Emperor had
been on the island of Achill in Small Lake Prespa.
At the opening of the XI century Samuil transferred his capital from Prespa to Ohrid where the remains of Samuil's fortress are still to be seen. Naturally
the seat of the Archbishopric was moved at the same time as the capital was
transferred and the Archbishopric remained in the same place until the abolition
in 1767. Here, once the patriarchate had been proclaimed, Samuil was anointed
Emperor by the first Patriarch of Ohrid.
The Ohrid Archbishopric
Before the coming of the Ottomans in the XIV century, Macedonia was a land
of rebirth, with rich artistic medieval churches and monasteries, especially in the
Ohrid and Prespa regions, which today are symbols both of Macedonian culture
and of a world civilization. However, in the last decade of the foureenth century
Macedonia was already under Ottoman rule. The ottomans did not encroach upon
the authocephality of the Ohrid Archbishopric. In their conquests, they showed
tolerance towards the Christian faith. After the capture of Skopje in 1392 and
of Ohrid in 1408 the whole of Macedonia fell under the sway of the Turkish Empire. Since, according to the traditions of Islam, the Christians were “People of
the Book“, the Osmanlis treated them tolerantly to begin with. A short time after
the conquest of the Balkans there were four autocephalous churches within the
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најважна работа било тоа што со извршените преводи заедно со транскрипцијата се формирала една цела литературна школа.
Охрид станал центарот од кој словенската литература се раширила кај сите
славјански народи. Во исто време Охрид станал вистински центар на христијанството - „славјанскиот - македонски Ерусалим“, како што се нарекува и денес.
Доаѓањето на свети Наум Охридски во Македонија како замена на свети
Климент Охридски во училиштата низ цела Македонија создало услови Климент
целосно да се посвети на организација на црквата и на литературната дејност.
Всушност, Климент и Наум повторно се соединиле и ја продолжиле возвишено
работата на нивните учители. Смртта на свети Климент на 16 јули 916 година
било голема несреќа за целата македонска нација. Меѓутоа, бројни следбеници
го продолжиле делото на свети Климент и свети Наум, водејќи ја црквата чии
темели биле поставени од свети Климент Охридски. Овој период се карактеризирал со зголемување на бројот на монасите, како и изградба на бројни цркви и
манастири низ цела Македонија.
Не постојат доволно информации во врска со црковните работи во периодот
од смртта на свети Климент Охридски до создавањето на Охридската архиепископија – патријаршија. Меѓутоа, востоличувањето на Самуил било поврзано со
прокламацијата на јужната црква со нејзиното седиште во Преспа каде се одвивале црковните активности повеќе од каде било во Самуиловата Империја. Сè
до востоличувањето на Самуил за император, центарот на религиозниот живот
се одвивал на островот Ахил во Малото Преспанско Езеро, што денес се наоѓа
на македонска територија што е окупирана од Елада („демократска“ Грција).
Во почетокот на XI век Самуил ја префрлил својата престолнина од Преспа
во Охрид, каде и денес можат да се видат остатоците на Самуиловата тврдина.
Секако, и седиштето на архиепископијата било пренесено заедно со префрлувањето на престолнината, каде останало сè до нејзиното укинување во 1767 година. Со прогласувањето на патријаршијата, Самуил бил поставен за император
од првиот патријарх на Охрид.
Охридска архиепископија
Пред доаѓањето на османлиите во XIV век, Македонија била земја во развој со богати уметнички средновековни цркви и манастири, особено во Охридско-преспанскиот регион, кои и денес се симболи на македонската култура и
светската цивилизација. Меѓутоа, во последните десетина години од XIV век,
Македонија веќе била под отоманска власт. Османлиите не ја укинале автокефалноста на Охридската архиепископија. Во нивното освојување тие покажале толерантност кон христијанската вера. По освојувањето на Скопје во 1392 и
на Охрид во 1408 година, цела Македонија потпаднала под јаремот на Османлиската Империја. Оттогаш, според традициите на исламот, христијаните биле
„луѓе од книгата“, и Османлиите се однесувале на почетокот многу толерантно
со нив. По кратко време по освојувањето на Балканот во границите на Турската
Империја постоеле четири автокефални цркви: патријаршиите во Константинопол, во Трново и Пеќ и Архиепископијата во Охрид.
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boundaries of the Turkish Empire: the Patriarchates of Constantinople, Trnovo,
Pech and the Archbishopric of Ohrid.
After the conquest of Ohrid and Macedonia, the Osmanlis not only did not
limit the independence of the Ohrid Archbishopric, but in order to weaken the
authority of the Patriarchate of Constantinople they even increased its power.
However, the strengtheinig of the feudal system in Turkey meant the weakening
of the Archbishopric, due to heavy material levies and the worsening on the Christians position in Macedonia. All of this tended to strengthen separatist movements in various regions, to which also contributed the opposed interests of Constantinople and Rome. This in turn touched Turkish interests and the government
threw heavier and heavier burdens on the Christians. Thus, in their struggle with
the Christian population the Turks introduced compulsory conversion to Islam.
This, at the end of the XVI and the beginning of the XVII century, led to mass conversions to Islam in the Tikvesh, Kichevo and Debar regions as well as in Razlog
and Bregalnica.
In the difficult situation in which the Archbishopric of Ohrid found itself during
the Ottoman occupation, the Macedonian people and the Archbishopric itself
were under constants pressure from the Patriarchate of Constantinople, on the
one hand, and Catholic propaganda on the other. Where as Catholic propaganda
was directed towards the spreading of Catholicism, the Patriarchate of Constantinople was following a variety of aims. In addition to its attemps to hellenise the
Macedonian nation it had as its main aim the destruction of the Archbishopric of
Ohrid.
Exploiting every possible means, entering into every conceivable form of intrigue with the Ottoman authorities, the Patriarchate of Constantinople managed to inflict its heaviest blow on the Macedonian people by initiating the abolition of the Archbishopric of Ohrid in 1767. The difficult position in which the
Balkan peoples found themselves when subjected to the Ottoman Empire was
complicated by the interference and intrigues in Patriarchate of Constantinople.
Using its influence with the Sublime Porte, the Patriarchate of Constantinople
succeeded in securing the abolition of the Serbian Patriarchate of Pech in 1766
and the Macedonian Archbishopric of Ohrid in 1767. Here again, taking advantage of the financial difficulties which the two churches found themselves in, as
a result of heavy taxes and other levies imposed on them, the Patriarchate of
Constantinople, applying for their abolition, promised the Ottoman authorities
that it would pay the debts.
In fact the object of this dirty trick was to achieve the expansionist aim of
the Patriarchate of Constantinople which wished to dominate completely all the
Orthodox churches within the Balkan boundaries of the Ottoman Empire. This is
confirmed by the inclusion of the dioceses of Pech and Ohrid in the Patriarchate
immediately after their abolition as autocephalous institutions. Moreover, the abolition itself was uncanonical since it was done by an act (irade) of Sultan Mustafa
III and not by the appropriate ecclesiastical convention.
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По освојувањето на Охрид и Македонија, Османлиите не само што не ја
ограничиле независноста на Охридската архиепископија, туку со цел да ја ослабат моќта на патријаршијата во Константинопол, тие ѝ ја зголемиле моќта.
Меѓутоа, проширувањето на феудалниот систем во Турција значело слабеење
на Архиепископијата и тоа како резултат на големите материјални издатоци
и влошувањето на положбата на христијаните во Македонија. Сето ова придонело да се зголемат сепаратистичките движења во различни региони кои
работеле на спротивставување на интересите на Константинопол и Рим. Ова,
во секој случај влијаело на турските интереси и власта наметнала поголеми
давачки и даноци врз христијаните. Така, во нивната борба со христијанскиот
народ, Турците вовеле задолжително прифаќање на исламот. Тоа, при крајот
на XVI и почетокот на XVII век довело до масовна преобразба и прифаќање на
исламот во Тиквешијата и регионите на Кичево и Дебар, како и во Разлог и во
регионот на Брегалница.
Во тешката ситуација во која се нашла Охридската архиепископија за време
на отоманската окупација, македонскиот народ и самата архиепископија биле
под постојан притисок од Патријаршијата во Константинопол, од една страна,
и од католичката пропаганда, од друга страна. Онаму каде католичката пропаганда била насочена кон директно ширење на католицизмот, Патријаршијата во
Константинопол, пак, применувала различни методи. Со намера да ја елинизира македонската нација како примарна цел било уништувањето на Охридската
архиепископија.
Притоа, не се бирале средства и се користеле прикриени форми на интриги со властите на Отоманската Империја, Патријаршијата во Константинопол
успеала да му нанесе тежок удар на македонскиот народ, со иницијативата за
укинување на Охридската архиепископија во 1767 година. Тешка била положбата во која се нашле народите на Балканот кога Отоманската Империја била
под влијание на интригите на Патријаршијата во Константинопол. Користејќи
го влијанието во Горната порта, Патријаршијата во Константинопол успеала да
обезбеди укинување и на Српската партијаршија во Пеќ во 1766 година и на
Македонската архиепископија во Охрид во 1767 година. Повторно давајќи им
приоритет на финансиските тешкотии, со кои се соочиле двете цркви со укинувањето, како резултат на големите даноци и други давачки, кои им биле наметнати, Патријаршијата во Константинопол им ветила на властите на Отоманската
Империја дека таа ќе ги плати долговите.
Всушност, целта на овој нечесен трик била да се постигне експанзионистичката цел на Патријаршијата во Константинопол која имала желба целосно да
доминира врз православните цркви на Балканот во рамките на Отоманската
Империја. Ова се потврди со присвојувањето на епархиите во Пеќ и Охрид во
патријаршијата веднаш по нивното укинување како автокефални институции.
Уште повеќе укинувањето за себе било неканонско бидејќи било извршено со
чин (ираде) на сулатнот Мустафа III, а не од соодветна црковна конвенција.
Патријархот во Константинопол, Самуил, решил да го зададе крајниот удар на
Охридската архиепископија. Тој ги убедил отоманските власти дека охридските
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The Patriarch of Constantinople, Samoil, decided to deliver a final blow to
the Ohrid Archbishopric. He convinced the Ottoman authorities that the Ohrid
Bishops were the enemy of the Ottoman Empire and asked the authorities in Constantinople to call in Arsenij regarding the debts of the Archbishopric. In Constantinople, under the presure of the Ottoman authorities, and the detained bishops
of the Ohrid Archbishopric who suppored the abolition of the Archbishopric, Arsenij submitted his written resignation on May 17, 1767. His resignation marked
the abolition of the Ohrid Archbishopric. The Patriarch Samoil, with the help of
influential Greeks and Turks, arranged a Sultan's decree that abolished the Ohrid
Archbishopric, and its bishoprics were joined to the Constantinople Partiarchy.
The Sultan's decree forbade any appeals against the abolition of the Archbishopric, and any protest was rendered impossible.
The age - old process
During the Byzantine empire, and under Bulgarian and Serbian rule in the
13th and 14th centuries, the Ohrid Archbishopric enjoyed the reputation of one
of the leading and oldest orthodox church institutions in the Balkans. Even the
learned archbishops of Ohrid, Greek by descent, showed great respect for the
missionary work of St. Clement and St. Naum, and toward their teachers, St. Cyril
and St. Methodius. Their monasteries on the coast of Lake Ohrid were considered
to be the greatest shrines of the archiepiscopal city because the relics of these
saints and teachers rested here. Traditions of the founders of the Ohrid church
were also nurtured here. Hence, the archiepiscopes of Ohrid left behind inspiring
pages devoted to St. Clement of Ohrid, praising him as their own spiritual father.
During the middle ages and the Ottoman empire the Macedonians expressed
their spiritual and intellectual potentials through the activities of the Ohrid Arbishopric. The nurturing of church literature, architecture, and every kind of applied art related to iconography and liturgy, has been highly evaluated by world
scholars. This is proof that works of the highest artistic level were created in
Macedonia at the time, which not only enrich Macedonian, but the world treasury
of art and culture, too.
The centuries-old Christian life of the Macedonians, from the time of St.
Clement through the long history of the Ohrid Arbishopric, until the time of its rebirth in the 19th century, all contributed toward the creation of art masterpieces
with a universal significance, with exceptional esthetic value and deep humanistic
message. Thus, important works of art, the pride of the human race, were created
in the churches and monasteries in Macedonia. The icons in Ohrid, frescoes in
St. Sofia, Nerezi, Kurbinovo and Nagoricani, the architecture, constructors, and
works of applied art, are included in every anthology of important works of the
time. These works illustrate the original characteristics and features related to
Macedonian cultural tradition and signify a huge contribution to Slavic-Byzantine
cultural and spiritual relations.
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архијереи се непријатели на Отоманската Империја и побарал од властите во Константинопол да го повикаат Арсениј во врска со долговите на Архиепископијата.
Во Константинопол, под притисок на отоманските власти, како и под притисок
на притворените архијереи од Охридската архиепископија, кои го поддржувале
укинувањето на Архиепископијата, Арсениј ја поднел својата писмена оставка
на 17 мај, 1767 година. Неговата оставка го означила укинувањето на Охридската
архиепископија. Патријархот Самуил со помош на влијателни Грци и Турци, подготвил Султански декрет со кој се укинува Охридската архиепископија, а нејзините епархии биле приклучени кон Патријаршијата во Константинопол. Султанскиот декрет забранувал поднесување на каква било жалба против укинувањето на
Архиепископијата, а секој протест бил невозможен.
Вековни процеси
Во текот на византиското владеење, како и под властите на Бугарската и
Српската држава во XIII и XIV век, Охридската архиепископија уживала углед
на една од водечките и најстари црковни институции во православието на Балканот. Дури и образованите охридски архиепископи по потекло Грци се однесувале со најголем респект кон мисионерскиот подвиг на свети Климент и свети
Наум, кон нивните учители свети Кирил и свети Методиј. Нивните манастири
на охридскиот брег се сметале за најголеми светилишта во архиепископскиот
град, затоа што во нив почивале моштите на овие светци и учители, а во нив
се негувале традициите на основоположниците на Охридската црква. Така, охридските архиепископи зад себе оставиле инспиративни страници посветени
на свети Климент Охридски, опевајќи го како свој духовен татко.
Во средниот век и во време на османлиската управа Македонците ги искажувале духовните и интелектуалните потенцијали низ дејноста на Охридската архиепископија. Негувањето на црковната литература, архитектура и сите видови на
ликовната и применетата уметност, сврзани за иконографијата и литургијата во
светската наука е високо оценето, потврдувајќи дека во Македонија се создале
дела од највисок уметнички дострел во своето време и кои ја збогатуваат не само
македонската, туку и светската ризница на уметноста и културата.
Повеќевековниот христијански живот на Македонците, од времето на свети
Климент, низ долгата историја на Охридската архиепископија, до времето на
преродбата во ХIХ век, придонело да се создадат ремек-дела на уметноста со
универзално значење, со исклучително естетска вредност и длабока хуманистичка порака. Така, во црквите и манастирите во Македонија, се созадени значајни ликовни дела со кои се гордее човечкиот род. Охридските икони, фреските од Света Софија, Нерези, Курбиново и Нагоричани, архитектонските облици,
градителите, делата на применетата уметност, влегуваат во секоја антологија
на значајни остварувања на тоа време. Во тие дела се распознаваат оригиналните карактеристики и белези сврзани за македонската културна традиција и
тие означуваат капитален придонес во словенско-византиските културни и духовни односи.
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acedonia is the cradle of the iconography of Slavic teachers
and the presence of several hundred portraits of St. Clement
and his contemporaries. This is evidence enough of the cultural
continuity of Macedonian tradition since the oldest of times.
The question that emerges is this: Why is not the presence of these saint apostles of
Slavic literacy not so emphasized in other peoples as it is in Macedonia? The answer
would be because their work took place among the Macedonian Slavs, and because
their work survived due to their life and belief throughout the centuries.
Macedonian spiritual space was never shut. Instead, orthodox spiritualists,
writers, and artists, always followed noble humanistic currents which were founded on Christ’s learning and on the traditions of St. Clement’s church. Specific occurrences in the history of Macedonian culture include ornamental decorations
as well as Glagolic and Cyrillic inscriptions from the Ohrid school, made in Kratovo
and Slepche in the period 10th -16th century.
Church Monuments in Macedonia
Many Macedonian artists gave their contributions to the neighbouring Balkan peoples. For instance, Christopher Zhefarovitch from Doiran, was the most
distinguished artist in the development of art in Serbia during the 18th century, while the great builder, Andreja Damjanov from the Veles area, was invited
throughout the Balkans to carry out the most sophisticated church constructions. The Mijacki wood-carvers also enjoyed the reputation of leading masters
in the Balkans for quite a long time. A specific construction and art culture was
established in Macedonia even after the Ohrid Arbishopric was abolished, particularly during the struggle of church-school communities to have services in
the church-Slavic tongue. During this, in every part of Macedonia hundreds of
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Улогата на
Македонската
православна црква охридска архиепископиJа

М

акедонија е лулка на иконографијата на словенските учители и присуството на повеќе стотини портрети на свети
Климент и неговите современици. Тоа е доволен доказ за
културниот континуитет на традицијата на Македонците
од најстари времиња до денес. Се поставува прашањето: зошто присуството
на овие свети правоапостоли на словенската писменост не е така силно изразена кај другите народи како во Македонија? Одговорот би бил, затоа што
нивната дејност се одвивала меѓу македонските Словени, и затоа што нивното
дело станало дел од нивното живеење и верување низ вековите.
Македонскиот духовен простор никогаш не бил затворен. Напротив, православните духовници, писатели и ликовни творци секогаш биле во благородните хуманистички текови коишто се засноваат на Христовото учење и на традициите на Светиклиментовата црква. Во специфични појави во историјата на
културата во Македонија спаѓаат орнаменталните украси, како и глаголските
и кирилските ракописи од Охридската школа, создадени во Кратово и Слепче,
во периодот од Х до ХVI век.
Црковни споменици во Македонија
Многу македонски уметници својот придонес го давале и кај соседните
балкански народи. Така, Христофер Жефарович од Дојран е најистакнатиот
творец во развитокот на уметноста во Србија во ХVIII век, а големиот градител
Андреја Дамјанов од Велешко бил покануван во сите балкански средини да
изведува најсложени црковни градби. Исто така, и мијачките резбари имале
углед на водечки мајстори на Балканот во еден подолг период. Во Македонија се создала специфична градителска и ликовна култура и по укинувањето
на Охридската архиепископија, особено во борбата на црковно-училишните
општини да имаат богослужба на црковно-словенски јазик. Притоа, на целата македонска територија се подигнати стотици цркви од македонски камен,
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c hurches were built of Macedonian stone, of Macedonian timber, with Macedonian tiles, with a Macedonian heart and soul. Most often, these churches have
monumental dimensions and a basilical form to remind of the greatness of the old
church glory. The renaissance period in Macedonia brought a specific iconography
in orthodoxy, with special emphasis on Slavic Macedonian saints, their hagiographies, and Slavic literacy in the Balkans.
All of the above is evidence of the great contribution of the Macedonians in
the cultural and spiritual growth of orthodoxy in the Balkan and world artistic
treasure. For this reason, the Macedonian orthodox church and the Macedonian
people express their concern over the allegedly special rights of certain neighbouring orthodox churches to the ancient Macedonian Christian shrines. It is
impossible to understand how the works of the builders, painters, carvers and
writers of church books, created for centuries in the past on Macedonian ground,
could be declared as non-Macedonian. It is surprising that the church founders
and donations of Feudal rulers in the course of the 14th century, restoration and
adaptation of older churches during the early Christian, Slavic, and Byzantine period, are also declared as foreign.
They have forgotten that the old church-founder principles of donating symbolizes deep respect and prayer of the gift-givers toward the old Macedonian
shrines, and respect for the holy traditions of the Ohrid Arbishopric. We need
emphasize that the donation to a church does not represent the property of the
church but a prayer for the salvation of the donator. The principle of church-founding as gift to the Ohrid Arbishopric as well as other churches represents a worship,
and not feudal ownership for the amateur masters of the Middle Ages. Christian
works in Macedonia are the works of its builders and painters, every Macedonian
citizen is their owner, while every well-intending person worships their spiritual
and artistic value - everyone who believes in the human values of faith, love, and
peace among all people.
Church monuments in Macedonia truly were holy places for bringing together
Christians from every Balkan country and the world. For this reason, the Macedonians now protect them using the most modern scientific methods, guard them
and care for these structures which are constantly open and accessible to the
world, while the craftsmen and donators communicated through these structures in accordance with their spiritual virtues. Macedonians have never treated
the works of our creators in other countries as our possession, but rather as a natural circulation of cultural values and good religious relations among Christians
and other believers.
Macedonians built spiritual and cultural shrines with a strong will, love, and
faith toward orthodoxy. In order to survive in this Balkan environment, for about
ten centuries the orthodox people in Macedonia helped each other with the other
nations in the Balkans and the wider region. Offering each other a Christian hand
helped them survive slavery, assimilation, persecution, and injustice.
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со македонски дрва, со македонски керпич, со македонска душа и срце. Сите
тие цркви најчесто се со монументални димензии и со базиликална форма
за да потсетуваат на величината на старата црковна слава. Периодот на преродбата во Македонија ќе донесе и специфична иконографија во рамките на
православието, со особена нагласка врз словенските македонски светци, на
нивните житија и на словенската писменост на Балканот.
Сето ова потврдува дека е голем придонесот на Македонците во културниот и духовниот развој на православието во балканската и во светската уметничка ризница. Затоа, Македонската православна црква и македонскиот народ ја искажуваат својата загриженост за наводните посебни права на некои
соседни православни цркви над древните христијански македонски храмови.
Несфатливо е што делата на градителите, зографите, иконописците и писателите на црковните книги, создавани со векови низ минатото на македонско
тло се прогласуваат за немакедонски. Изненадува фактот што во долгото присуство на феудални владетели во текот на ХIV век, ктиторските дарувања и
прилози на личности, тоа владеење на обновување или доградба на постари
цркви од ранохристијанскиот, словенскиот и византискиот период, се прогласуваат за туѓински.
Црковните споменици во Македонија навистина биле свети места на
зближување меѓу христијаните од сите балкански земји и од светот. Затоа,
македонскиот народ и денес ги заштитува со најсовремени научни методи,
ги чува и се грижи за тие објекти, кои постојано се отворени и достапни за
секој добронамерен верник, почитувач и проучувач од кој било дел на светот, а мајсторите и донаторите комуницирале низ овие градби според своите
духовни доблести. Македонците, никогаш не ги третирале делата на своите
творци во други земји за своја сопственост, туку како природна циркулација
на културните вредности и добрите и верските односи меѓу христијаните и
другите верници.
Македонецот градел духовно-културни храмови со силна желба, љубов и
вера кон православието. Со цел да опстои на овие балкански простори, православниот народ во Македонија, во периодот од десетина векови, се помагал со
другите народи на Балканот и пошироко, си пружал христијанска рака, затоа издржал и ропство, асимилација, прогонување а и неправди.
Во историскиот развој на Македонија е забележано дека во времето
на Втората светска војна, македонскиот народ активно учествувал во неа со
цел да се ослободи од фашистичкиот окупатор и да се здобие со национална слобода, државност и црковно осамостојување. Првиот официјален акт во
врска со регулирањето на македонското црковно прашање бил донесен на 15
септември 1943 година, од страна на тукушто формираното Верско поверенство при Главниот штаб на македонската војска.
Веднаш по формирањето на Верското поверенство, на ослободената територија, во селото Издеглавје - Охридско, бил одржан Првиот свештенички
собор, на кој едногласно биле донесени решенија од првостепено значење
за натамошната иднина за црковното управување во Македонија. Тогаш македонското свештенство одбило да ја признае јурисдикцијата на која и да е
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When looking at the historical development of Macedonia we find that during
the Second World War, the Macedonian people actively participated in their liberation from the fascist occupier and in gaining national freedom, statehood and
church independence. The first official act concerning the regulation of the Macedonian church issue was adopted on 15 September, 1943 by the recently formed
Religious Commission, or Committee (poverenstvo) at the Headquarters of the
Macedonian Army.
Once the Religious Commission was formed, the first priest assembly was
held on the liberated territory in the village of Izdeglavje near Ohrid. Important
solutions for the further development of the church in Macedonia were adopted
unanimously. The Macedonian clergy then refused to recognize the jurisdiction of
any foreign church, demanding to restore the Ohrid Archbishopric (OA) and the
church life of the Macedonian people in the liberated Macedonia, which would be
administered by the Macedonian Orthodox Church (MOC).
Later, in the village of Gorno (Upper) Vranovci, during World War II, an Initiative Board for the postwar organization of the MOC was established. After the
war, this Initiative Board took over the church leadership and made preparations
for the first Macedonian Clergy and Laity Assembly.
The first Macedonian Clergy and Laity Assembly was held in Skopje on 4-5
March, 1945. This Council was attended by more than 300 delegates - priests and
laymen. The main aim of the Council was to restore the OA as an independent
MOC, which would not be subject to any other Orthodox Church, with its own hierarchy and Macedonian clergy. Then, on 23 July, 1958 the Initiative Board for
organizing the MOC along with the entire clergy decided to convene the Second
Macedonian Clergy and Laity Assembly. This Assembly was held in Ohrid, at the
St. Sofia Church. The decision to restore the OA was adopted once again. Immediately after the Assembly held in Ohrid, a Macedonian metropolitan was elected
- the head of the MOC - who received the title “Archbishop of Ohrid “. This was the
Metropolitan Dositej.
At the Third Church - National Assembly, held on 18 July, 1967 the MOC was
declared autocephalous, an event that should certainly be celebrated as a date of
renewal of the MOC, two centuries after its unlawful abolition.
The decision on independence of the MOC was confirmed by serving the common Liturgy with the Serbian Patriarch German, on 19 July, 1959 at the St. Mina
Church in Skopje, and concomitantly performing a consecration of the Prespa
and Bitola bishop Clement. Thus, the Holy Synod of the Serbian Orthodox Church
(SOC) gave autonomy to the MOC, while it remains in canonical unity with the
SOC through its Patriarch.
A few days later, the bishop of the Zletovo and Strumica diocese, HH Naum
was ordained in the church of St. Nicholas in Shtip. The Holy Synod of the MOC
was established according to the Constitution of the MOC, as well as other administrative bodies in the Archbishopric and the dioceses. In May 1962, escorted
by Metropolitan Nicodemus, Bishop Pimen and other dignitaries of the Russian
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туѓинска црква, барајќи во слободна Македонија да се обнови Охридската архиепископија и црковниот живот на слободниот македонски народ да биде
раководен од Македонската православна црква. Подоцна и во селото Горно
Врановци, уште за време на војната, бил формиран Иницијативен одбор за
поствоено организирање на Македонската православна црква. По завршувањето на војната, тој Иницијативен одбор го презел црковното раководење
и ги спроведувал подготовките за одржување на Првиот македонски црковно-народен собор.
Првиот македонски црковно-народен собор се одржал во Скопје на 4 и
5 март 1945 година. На овој Собор земале учество повеќе од 300 делегати свештеници и мирјани. Како главна цел на соборот била да се обнови Охридската архиепископија како Македонска самостојна православна црква, која
нема да биде потчинета на која и да било помесна православна црква; со своја
народна хиерархија и народно свештенство. Потоа, Иницијативниот одбор за
организирање на Македонската православна црква на 23 јули 1958 година,
заедно со целокупното свештенство донело одлука за свикување на Вториот
македонски црковно-народен собор. Соборот бил одржан во Охрид, во црквата „Света Софија“. Таму, повторно била донесена одлука за обновување на
Охридската архиепископија. Веднаш потоа бил избран македонски митрополит, поглавар на Македонската православна црква, кој ја добил титулата, „охридски архиепископ“. Тоа бил митрополитот Доситеј.
На Третиот црковно-народен собор, одржан на 18 јули 1967 годинa, била
прогласена автокефалноста на Македонската православна црква, настан, кој,
секако, треба да се прифати како момент за возобновување на Македонската
православна црква, два века по нејзиното незаконско укинување.
Одлуката за самостојност на Македонската православна црква била потврдена преку отслужувањето на заедничка архијерејска литургија со српскиот
патријарх Герман, на 19 јули 1959 година, во црквата „Свети Мина“ во Скопје,
и, истовремено, е извршена и хиротонија на преспанско-битолскиот владика Климент. Со тоа, Светиот архијерејски синод на Српската православна црква дала самостојност на Македонската православна црква, со тоа што таа и
понатаму останува во канонско единство со Српската православна црква преку нејзиниот патријарх. По неколку дена во црквата „Свети Никола“ во Штип е
хиротонисан г. Наум за владика на Злетовско-струмичката епархија. Конституиран е Синодот на Македонската православна црква според нејзиниот
Устав, како и другите административни органи и тела во Архиепископијата и
во епархиите. Во мај 1962 година во придружба од патријархот Герман, со неколку епископи на Српската православна црква, во посета на Македонската
православна црква дошол московскиот патријарх Алексиј, придружуван од
митрополитот Никодим, епископот Пимен и повеќе великодостоинственици
на Руската православна црква. На празникот Свети Кирил и Методиј во црквата „Света Богородица Каменска“ во Охрид била одржана и архијерејска литургија, на којашто зеле учество московскиот патријарх Алексиј, српскиот патријарх Герман и архиепископот охридски и митрополит македонски Доситеј.
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Orthodox Church, and accompanied by Patriarch German and several bishops of
the SOC, the Patriarch of Moscow Alexei visited the MOC. A Liturgy in which the
Patriarch Alexis of Moscow, the Serbian Patriarch German and the Archbishop
of Ohrid and Bishop of Macedonia Dositej took part, was held at the St. Mary
Kamenska Church in Ohrid on the day of the feast of the Sts. Cyril and Methodius.
This was the first joint liturgy of the head of the MOC and the heads of other autocephalous churches.
In 1966, the relations between MOC and SOC deteriorated once again. After
the newly emerged misunderstandings and conflicts, on 17 July, 1967 the Holy
Synod of the MOC summoned the Third Clergy and Laity Assembly in Ohrid and at
the solemn meeting at the St. Clement’s Church he declared the MOC autocephalous. The act of proclamation of the autocephalous MOC took place during the
Holy Liturgy held in the St. Mary Perivlepta Church (then known as "St. Clement")
on 19 July, 1967, by the Holy Synod of the MOC. This was precisely 200 years after
its abolition by the Ottoman Empire.
The last Constitution of the Macedonian Orthodox Church was passed in 1974,
according to which the Macedonian Orthodox Church shall govern and arrange
its ecclesiastical affairs independently, in churches. The Macedonian Orthodox
Church has its coat of arms, its flag, and Macedonian is the official language. The
church-eparchy bodies and administrative organs of the Macedonian Orthodox
Church are: 1. the Archbishop, 2. the Holy Episcopal Synod, 3. the Archbishop's Religious Court, 4. the eparchies, six in the Republic of Macedonia and four in overseas and European countries (the American-Canadian, the two in Australia and
the European eparchy) governed by the bishops helped by the archpriest deputies in the cities of the eparchy. The basic units of the territorial division are the
parishes led by the priests.
The Holy Episcopal Synod is in charge of religious and educational activities
and of the publication of religious literature, as well as the education of the clergy
and the monks.
The Macedonian Orthodox Church (MOC) in the Republic of Macedonia owns
about 2,000 churches, monasteries, chapels, and other religious facilities belonging to seven eparchies in the Republic of Macedonia. Also under its jurisdiction
are about seventy Macedonian Orthodox churches, monasteries and parishes in
the Diaspora that belong to four eparchies, then they around five hundred priests
and monks, twelve bishops, led by the head of the MOC of Ohrid Archbishopric,
HH Stefan in Macedonia and throughout the world. It has a seminary high school
and the St. Clement of Ohrid Theological Faculty, which is part of the State University of St. Cyril and Methodius in Skopje.
On 12 November, 2009 the MOC added to its name the words “Ohrid Archbishopric (OA)“ designating it as a direct successor of the old Ohrid Archbishopric.
In addition to the words, MOC-OA also made changes in its coat of arms and its
flag. Instead of the image of the Virgin Mary – Perivlepta Church, it is the St. Sofia
Church in Ohrid now that is featured as the seat of the Archbishops of the OA.
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Ова беше прво сослужување на поглаварот на Македонската православна
црква со поглавари на други автокефални цркви.
Во 1966 година, односите со Српската православна црква повторно се
влошуваат. По новонастанатите недоразбирања и судири, Светиот синод на
Македонската православна црква на 17 јули 1967 година, во Охрид, го свика Третиот црковно-народен собор и на свечената седница во охридската
црква „Свети Климент“ ја прогласил Македонската православна црква за автокефална. Чинот на прогласувањето на автокефалноста на Македонската
православна црква било извршено на светата архијерејска литургија, отслужена во црквата „Света Богородица-Перивлепта“ (тогаш позната и како „Свети Климент“) на 19 јули 1967 година, од Светиот архијерејски синод на Македонската православна црква, точно по 200 години од нејзиното укинување од
страна на Отоманската Империја.
Последниот Устав на Македонската православна црква бил донесен во
1974 година, според кој Македонската православна црква своите работи ќе ги
управува и ќе ги води независно, во согласност со догматското и канонското
единство со другите православни цркви. Македонската православна црква
има свој грб, свое знаме, а службен јазик е македонскиот. Црковно – епархиски тела и административни органи на Македонската православна црква
се: 1. Архиепископот, 2. Светиот архијерејски синод, 3. Архијерејскиот црковен
суд, 4. Епархиите, седум во Република Македонија и четири во прекуокеанските земји (американско - канадска, две австралиски и европска епархија),
кои се управувани од надлежни владици со помош на архијерејски заменици
во градовите на овие епархии. Основни единици на територијалната поделба
се парохиите, управувани од свештениците.
Светиот архијерејски синод е одговорен за религиозните и за воспитните
активности, за издавање на религиозна литература, како и за воспоставување
на свештенството и на монаштвото.
Инаку, Македонската православна црква во Република Македонија е сопственик на околу 2.000 цркви, манастири, параклиси и други верски објекти,
кои припаѓаат на седум епархии во Република Македонија, потоа, под нејзина
јурисдикција се околу осумдесет македонски православни цркви, манастири
и црковни општини во дијаспората, кои припаѓаат на четирите епархии, потоа
има околу петстотини свештенослужители и монаштво, дванаесет великодостојници (владици), на чело со поглаварот на Македонската православна црква - Охридска архиепископија, г.г. Стефан во Република Македонија и светот.
МПЦ-ОА има отворено Богословско средно училиште и Факултетот за богословија „Свети Климент Охридски“ кој е во состав на државниот универзитет
„Свети Кирил и Методиј“ во Скопје.
На 12 ноември 2009 година, Македонската православна црква во своето
име ја додаде додавката Охридска архиепископија како директна наследничка на старата Охридска архиепископија. Покрај додавање на додавка, Македонската православна црква - Охридска архиепископија изврши и промени
во грбот и знамето, односно наместо приказот на црквата „Света Богородица–Перивлепта“, сега е приказот на црквата „Света Софија“ од Охрид, како
седиште на архиепископите на Охридската архиепископија.
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THE CORNERSTONE OF THE
CHURCH OF ST. CLEMENT

U

pon the occasion of the anniversary of 2000 years Christianity,
central festivities of the Macedonian Orthodox Church began
with a holy service and spiritual meeting, held on 7 December
at the Central archiepiscopal church “St. Clement Ohridski“ in
Skopje. It was held by the head of the MOC, the archiepiscope of Ohrid and Macedonia, g.g. Stefan, in the presence of numerous believers, top Macedonian statesmen, including President Boris Trajkovski, Premier Ljubcho Georgievski, Ministers
of the Government, representatives, scholars, workers from the field of culture,
and other distinguished guests. A part in the occasion of the anniversary of 2000
years Christianity had the Assembly of Ohrid.
In his addressing upon the occasion, archiepicope g.g. Stefan pointed out:
“2000 ye-ars ago God honored mankind, who lived in that year, the joy of the birth
of Christ, and we are given the honor and dignity to participate in the celebration
of this great jubilee now“.
The head of the MOC, g.g. Stefan also added: “Today we also celebrate Saint
Clement Ohridski – Miracle Worker, who is also a centre in time – in this two-millennium period, and in his significance for us, since he appeared as a ‘new Apostle
Paul among the new Corinthians’, as the author of the Hagiography noted.
St. Clement of Ohrid
On 8 December, celebrating the day of St. Clement Ohridski, protector of
Ohrid and patron of the Macedonian Orthodox Church, a foundation stone was
laid for restoration of the monastery church of St. Clement. Laying of the foundation stone of St. Clement’s and St. Panteleimon church was central events in the
celebration of the 2000th Anniversary of Christianity in Macedonia. This means
that almost five centuries later, St. Clement’s monastery church is in the same
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КАМЕН-ТЕМЕЛНИК НА
ЦРКВАТА СВ. КЛИМЕНТ“
“

П

о повод 2000-годишнината од христијанството централните свечености на Македонската православна црква започнаа со света
богослужба и духовна академија, која се одржа на 7 декември во
Соборниот архиепископски храм „Свети Климент Охридски“ во
Скопје. На неа чиноначалствуваше поглаварот на Македонската православна
црква, архиепископот охридски и македонски г.г. Стефан, во присуство на голем
број верници, потоа на македонскиот државен врв, меѓу кои и претседателот
Борис Трајковски, премиерот Љубчо Георгиевски, министри од Владата, пратеници, научници, културни работници и други угледни гости. Во чествувањето на
обновувањето на Светиклиментовиот храм свој удел имаше и Општината Охрид.
Во пригодното обраќање архиепископот г.г. Стефан истакна: „Пред 2000 години Бог го удостои човечкиот род кој живееше во таа година, да се радува на
Христовото раѓање, а нам ни е дадена таа чест и достоинство да бидеме учесници
во одбележувањето на овој голем јубилеј“.
Исто така, поглаварот на Македонската православна црква г.г. Стефан рече:
„Ние денес го прославуваме и Свети Климент Охридски - Чудотворец, кој е средиште и временски – во овој двомилениумски период, а и според неговото значење за нас, за што тој се јави како „нов апостол Павле меѓу новите Коринтјани“,
како што забележал авторот на Житието.
Свети Климент Охридски
По повод, пак, одбележувањето на Денот на свети Климент Охридски,
заштитникот на Охрид и патронот на Македонската православна црква, на
8 декември беше поставен камен-темелник за обновување на манастирската црква „Свети Климент“. Поставувањето на камен-темелникот на храмот
„Свети Климент“ и „Свети Пантелејмон“ претставуваше централен настан во
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place as the first all-Slavic university was, from where Slavic literacy and culture
began to spread.
Namely, the sound of every church bell in the sacred Macedonian city of Ohrid,
the second Jerusalem, as it is often called by the Christians – marked, with magnificent spiritual church, and national festivities, the 2000th Anniversary of the birth
of Jesus Christ and foundation of Christianity. On the day of its patron, St. Clement
Ohridski, also the patron of Ohrid, the MOC began restoration of one of the most
significant Christian shrines in Europe dating from the time of the Middle Ages, the
St. Panteleimon church, built by St. Clement in 893, in which he established the first
university in the Balkans. This comes about five centuries after the destruction of
the church.
The ceremony of laying the foundation stone, attended by several thousand
people, Government, Ministers, representatives, cultural workers, sccholars and
other distinguished personalities, began with the formal holy liturgy at the Cathedral church of St. Clement Oh-ridski, i.e. the church of the “Holy Mother of God
Perivlepta“ and the procession then headed towards Plaoshnik. The formal religious liturgy was headed by the archiepiscope of Ohrid and Macedonia g.g. Stefan
together with the archpriests of the MOC, and a number of priests.
In the speech, metropolitan Timotej of the Debar-Kitchevo eparchy centered
in Oh-rid, who is directly involved in this project, pointed out: “Today in this holy
place, by beginning this church, national, and historical deed, we confirm that we
are God’s people, Macedonian orthodox people and we believe that we are a chosen and honored generation for becoming part of the life and work of St. Clement
Ohridski – Miracle Worker“.
Metropolitan Kiril pointed out that it is time for this church and spiritual holiday to be declared a national holiday of the Macedonian people, which was greeted by the thousands of people present. Describing St. Clement as the greatest
antipastir of the Macedonian people, and great teacher, Metropolitan Kiril said
that “We Macedonians are one body and one soul in the spirit of St. Clement“.
Addressing everyone present and the entire Macedonian nation, his blissful, archi-episcope gg. Stefan appealed in Ohrid: “It has been long since we have
had an opportunity such as this at Plaoshnik today: let us be together, be joyful together, let us build together a structure of unity, let us build a structure of
God’s eternal joy, the joy of St. Clement the gol-den, and of our entire Macedonian
people.“ Archiepiscope Stefan continued the blessing and extended his wishes
that Plaoshnik will be restored and will continue to be what it was – fortress and
strength of the ancient and of joy. He prayed to God and to St. Clement that his
church will be a church of Macedonian renaissance and that it will continue to be
“a cure for our soul“, while his grave will be “the source of healing“.
The interior of the church presentс Saint Clement’s grave, accessible to believers, table, sacrificial altar, stone screen with icons, and presentation of icons
and floors. This is in the spirit of the basic idea for authentic restoration of the
church.
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 дбележувањето на 2000-годишнината од христијанството во Македонија,
о
бидејќи по речиси пет века Климентовата манастирска црква е на истото место каде што работел првиот сесловенски Универзитет, каде што почнала да
се шири словенската писменост и култура.
Имено, со биењето на сите камбани во светиот македонски град Охрид
(вториот Ерусалим, како што често го нарекуват христијаните), со величествени духовно црковни и национални свеченоста се заокружи 2000-годишнината
од раѓањето на Исус Христос и од создавањето на христијанството. Македонската православна црква на денот на својот патрон, Свети Климент Охридски,
кој е и патрон на Охрид, по околу пет векови од уривањето ја започна обновата
на едно од најзначајните христијански светилишта во Европа од времето на
средниот век црквата „Свети Пантелејмон“, која свети Климент ја изградил во
893 година, а во која го отворил и првиот Универзитет на Балканот.
Церемонијата на поставувањето на камен-темелникот, на која присуствуваа
неколку илјади граѓани, министри од Владата, пратеници, културолози, научници и други личности почна со свечена божествена литургија во Катедралната
црква „Свети Климент Охридски“, односно црквата „Света Богородица Перивлепта“, а потоа литиската поворка се упати кон Плаошник. На свечената божествена литургија чиноначалствуваше архиепископот охридски и македонски
г.г. Стефан заедно со архијереите на Македонската православна црква и повеќе
свештенослужители.
Во своето излагање митрополитот Тимотеј од Дебарско-кичевската епархија со седиште во Охрид, кој директно е вклучен во овој проект, истакна: „Ние
денес на ова свето место со почнувањето на ова црковно, народно и историско дело потврдуваме дека сме Божји народ, македонски православен народ
и сметаме дека сме избрана и почестена генерација за себевградување во животот и делото на свети Климент Охридски - Чудотворец“.
Во своето излагање, пак, митрополитот Кирил рече дека е време овој црковен и духовен празник да биде востановен како национален празник на
македонскиот народ, што беше бурно поздравено од многу илјадниот народ.
Опишувајќи го свети Климент како најголем антипастир на македонскиот род,
голем учител и просветител, митрополитот Кирил рече дека „ние Македонците сме едно тело и една душа слеани во духот на свети Климента“.
Обраќајќи им се на присутните и на целиот македонски народ, неговото
блаженство архиепископот г.г. Стефан, од Охрид порача: „Одамна не сме имале
ваква можност како денешнава на Плаошник: да бидеме заедно, да се радуваме заедно, да градиме заедно градба на единство, да градиме градба на вечна
радост на Господа, радост на свети Климент Златниот и за сиот наш македонски
народ“. Во продолжение архиепископот Стефан благословуваше и посака Плаошник да се воздигне повторно и да остане она што бил – тврдина и крепост на
древноста и на радоста. Тој се помоли на Бога и на свети Климента храмот негов
да биде храм на македонското возобновување и да продолжи да биде „лекарство за нашите души“, а гробот негов - извор на исцеленија“.
Во внатрешноста на храмот e Светиклиментовиот гроб, достапен за поклонение, потоа беа поставeни чесна трпеза, жртвеник, камена преграда со
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The Ohrid City Council, which has celebrated St. Clement’s day as its patron
saint holiday for the last several years, also played a significant role in honoring
the restoration of St. Clement’s church. Upon this occasion, a formal meeting was
held at which the Saint Cle-ment Ohridski prize was awarded. Ohrid, as in the
past centuries, showed that the deeds of Saint Clement of Ohrid must be followed
and respected with dignity always, and everywhere, for the legend say that even
today he walks through the narrow streets of Ohrid, the Second Jerusalem with a
lantern in his hand, protecting each of his children.
All Orthodox churches should finally face the truth in the eye and accept the
objective reality that since 1958 the Macedonian Orthodox Church has lived and
created independently according to the learning of the holy fathers and teachers
of the Church, based on its Constitution and in the spirit of the Celestial and other assemblies and the pure Orthodox faith. The inconsistent attitude of the Orthodox churches toward the Macedonian Orthodox Church and their ignoring its
church reality, all inflicts great damage not only within the Macedonian Orthodox
Church, but to the holy orthodoxy in general.
Ohrid Archbishopic
It is a fact that the Macedonian people now lives in their own sovereign, independent state – the Republic of Macedonia, which is internationally recognized.
This was requested by the Macedonian people and citizens of the Republic of
Macedonia and they voted for total sovereignty including independence of the
church. The Macedonian Orthodox Church - OA has lived an active independent
life as a true domestic church, satisfying the spiritual needs of its believers in the
country and abroad. Therefore, the Macedonian Orthodox Church - OA and the
Macedonian people must not be left alone in the winds of the Balkans, the crossroads of many faiths, nations, and religions.
Unlike the relations of the Macedonian Orthodox Church - OA with its neighboring sister Orthodox churches, it nurtures good relations and collaboration with
the Catholic, Anglican, Evangelist, Methodist, Lutheran, Adventist’s, and other
churches, as well as with the Jewish, Islamic and other religious communities in
the world. In the last forty years it has nurtured particularly good relations with
Vatican and the Catholic Church in Rome. This collaboration was especially intensified in 1969 at the 1,100th Anniversary of the death of the Macedonian and all
Slavonic educator Saint Cyril of Solun.
An idea was born then that on the 24th May every year in Rome in the name
of the Macedonian people respect would be paid to St. Cyril and his epochal deed.
A ceremony takes place at the famous basilica of San Klemente, the place of the
modest grave of Saint Cyril of Solun. The ceremony takes place in the presence
of a state delegation of the Republic of Macedonia, of the Macedonian Orthodox
Church - OA, representatives of the Holy See of the Italian state and religious
institutions, organizations and associations, journalists and other public and cultural workers, friends of Macedonia, foreign tourists, church choirs, and believers
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икони, како и презентација на живописот и подовите. Тоа e во духот на основната идеја за автентична возобнова на храмот.
Во чествувањето на обновувањето на Светиклиментовиот храм свој дел
имаше и Општината Охрид, која од пред неколку години Светиклиментовиот
ден го празнува како свој патронен празник. По овој повод се одржа свечена
академија на која беше доделена наградата Свети Климент Охридски. А, Охрид, како и во вековите пред тоа, покажа дека достоинствено треба да се почитува и следи делото на свети Климент Охридски секогаш и на секое место,
бидејќи легендите велат дека тој и денес шета со фенерот низ тесните улици
на Охрид, вториот Ерусалим и ги штити своите чеда.
Сите православни цркви конечно треба да се соочат со вистината и да ја прифатат објективната реалност која од 1958 година живее во духот на Македонската православна црква и создаде независност во согласност со учењето на светите
отци и учители на Црквата, врз основа на Уставот и во духот на небесните и други
собири и чиста православна вера. Недоследно, односот на православните цркви кон Македонската православна црква и нивната реалност, нанесува голема
штета не само во рамките на Македонската православна црква, туку на светото
православие во целина.
Охридска архиепископија
Факт е дека македонскиот народ сега живее во своја суверена, независна држава - Република Македонија, која е меѓународно призната. Ова беше
побарано од страна на македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија и тие гласаа за суверенитет, вклучително и независност на црквата.
Македонската православна црква - ОА живее активен независен живот како
вистинска домашна црква, и задоволување на духовните потреби на своите
верници во земјата и во странство. Затоа, Македонската православна црква
- ОА и македонскиот народ не смее да бидат оставени сами на себе во ветриштата на Балканот, на крстосницата на многу вери, нации и религии.
За разлика од односите на Македонската православна црква - ОА со соседните сестрински православни цркви, таа негува добри односи и соработка
со Католичката, Англиканската, Евангелистичката, Методистичката, Лутеранска, Адвентистичката, како и други цркви, како и со еврејската, исламската и
другите верски заедници во светот. Во последните четириесет години негува
особено добри односи со Ватикан и Католичката црква во Рим. Оваа соработка
е особено засилена во 1969 година на 1100-годишнината од смртта на македонскиот и на сите словенски просветител, свети Кирил Солунски.
Tогаш е родена идејата дека на 24 мај секоја година во Рим, во името на
македонскиот народ да се оддаде почит на Свети Кирил и неговото епохално
дело. Церемонијата се одржува во познатата базилика на Св. Климент во Рим,
местото на скромниот гроб на свети Кирил Солунски. Церемонијата се одвива
во присуство на државна делегација на Република Македонија, на Македонската православна црква - ОА, претставници на Светата столица на италијанските
државни и верски институции, организации и здруженија, новинари и други јавни и културни работници, пријатели на Македонија, странски туристи, црковни
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from Macedonia who come to attend or to participate in this rare and significant
event. In 1970 this was permanently inscribed in Macedonian and Latin on a copper commemorative plaque, expressing the veil of time past.
A similar manifestation is held every year in honor of St. Methodius in Elvangen, Germany. These manifestations are now known as “Macedonia in honor of St.
Cyril and Methodius“ known from the book by Prof. Vera Stojcheska - Antikj and
Slavѐ Nikolovski - Katin.
These ecumenical relations with the Macedonian Orthodox Church caused
the Vatican certain difficulties in their relations with the Serbian, Bulgarian, and
Greek Orthodox Churches. Some circles among these churches condemn the Vatican because of its good relations with the Macedonian Orthodox Church especially since Pope John Paul II has had the custom for a number of years to express
his Christmas and Easter greetings in Macedonian as well as the other languages. They interpret these relations and meetings in Rome as breaking away of the
Macedonian Orthodox Church from orthodoxy, forgetting that Vatican cannot
but accept ecumenical dialogue with those Orthodox churches which wish to have
such dialogue.
It is true that arguments between the Macedonian Orthodox Church and the
neighboring sister churches will continue, which is nothing new in the history of the
Orthodox Church. This is a “normal“ step in recognizing the autocephaly of another church. Thus, in their solidarity to the Serbian church other Orthodox churches
refrain from acknowledging autocephaly of the Macedonian Orthodox Church even
though they know quite well that many of them, including the Serbian Orthodox
Church itself had to survive the same experiences and expectations before they were
acknowledged their independence. At the same time, there is no Orthodox Church
that negates the existence and truth about the Macedonian Orthodox Church. However, there are Orthodox churches who continue to postpone official recognition of
the Macedonian Orthodox Church because of obvious and understandable political
reasons, submitting to the interests of their countries and governments. The Greek
and Bulgarian churches do not recognize existence of the Macedonian nation so that
they would not have to, as a consequence of this, recognize the existence of a Macedonian minority on their territory. Other Orthodox churches do not wish to enter a
formal conflict with the Serbian Orthodox Church because this issue does not touch
them directly.
The historical problem of the Macedonian Orthodox Church is extremely
clear. It is one of the ancient local churches in the Balkans, headed by the Ohrid
archbishop. It was founded and created by St. Clement of Ohrid, one of the disciples of St. Cyril and Methodius. At the same time all of these churches know
that there is no returning once the autocephaly process has begun. Unfortunately, such is the history of the Orthodox churches not only in the Balkans but
throughout the world.

246

Israel and Macedonia “The lands of peace and war”

Славе Катин • ИЗРАЕЛ И МАКЕДОНИЈА

хорови, и верници од Македонија, кои доаѓаат да присуствуваат или да учествуваат во овој редок и значаен настан. Во 1970 година ова беше трајно врежано
во македонски и латински на бакар спомен-плоча, изразувајќи го превезот на
време минато.
Слична манифестација се одржува секоја година во чест на свети Методиј
во Елванген, Германија. Овие манифестации сега се познати како „Македонија во чест на свети Кирил и Методиј“, по делото на проф. Вера Стојчевска
- Антиќ и Славе Николовски - Катин.
Вселенските односи со Македонската православна црква на Ватикан му
предизвикаа одредени тешкотии во односите со српските, бугарските и грчките православни цркви. Некои кругови меѓу овие цркви го осудуваат Ватикан поради добрите односи со Македонската православна црква, особено со
оглед на тоа што папата Јован Павле Втори, имаше обичај честитките за Божиќ и Велигден да ги каже и на македонски јазик, како и на другите јазици. Тие
ги интерпретираат овие односи и средби во Рим како отцепување на Македонската православна црква од православието, заборавајќи дека Ватикан не
може а да не го прифати екуменскиот дијалог со оние православни цркви кои
сакаат да имаат таков дијалог.
Точни се аргументите дека меѓу Македонската православна црква и на соседните сестрински цркви ќе продолжат лошите односи, што не е ништо ново
во историјата на православната црква. Ова е „нормално“ чекор во признавањето на автокефалноста на друга црква. Така, во својата солидарност со српската
црква и другите православни цркви се воздржуваат од признавање на автокефалноста на Македонската православна црква, иако знаат многу добро дека
многу од нив, вклучувајќи ја и Српската православна црква, самата таа требаше
да ги преживее истите искуства и очекувања пред да се потврди нивната независност. Во исто време, не постои православна црква која го негира постоењето
и вистината за Македонската православна црква. Сепак, постојат православни цркви кои продолжуваат да го одложуваат официјалното признавање на
Македонската православна црква, поради очигледни и разбирливи политички
причини, се потчинуваат на интересите на нивните држави и влади. Грчката и
бугарската црква не го признаваат постоењето на македонскиот народ, така
што тие не ќе треба, како последица на тоа, да го признаат постоењето на македонското малцинство на својата територија. Другите православни цркви не
сакаат да влезат во формален конфликт со Српската православна црква, затоа
што ова прашање не допира директно до нив.
Историскиот проблем на Македонската православна црква е исклучително
јасен. Таа е една од најстарите локални цркви на Балканот, предводена од архиепископот охридски. Таа е основана и создадени од свети Климент Охридски,
еден од учениците на светите браќа Кирил и Методиј. Во исто време, сите овие
цркви знаат дека нема да се врати процесот на автокефалноста кој започна, за
жал, како што е историјата на православните цркви не само на Балканот туку и
во целиот свет.
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V
THE CONNECTION OF
ISRAEL AND MACEDONIA
PART OF THE HISTORY OF THE JEWS IN MACEDONIA
BITOLA - CENTER OF THE JEWISH PEOPLE IN MACEDONIA
THE CLOSENESS OF ISRAEL AND MACEDONIA
THE MACEDONIANS IN THE DIASPORA
MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH AND
CHURCH COMMUNITIES IN THE DIASPORA

„Along the Aegean - Macedonians
Along the River Vardar - Macedonians
Under the Pirin Mountain - Macedonians
Glorious name, unconquerable“
Macedonian folk song

Israel Museum
Израелски музеи

Archeological Museum of Macedonia
Археолошки музеј на Македонија

The Clock Tower of Bitola
Саат кулата во Битола

The Synagogue Basilica - National Institution STOBI, Macedonia
Синагога базилика - Национална институција СТОБИ, Македонија

A Museum dedicated to the Jews from Bitola
Музеј посветен на Eвреите од Битола
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The church “St. Clement of Ohrid” in Toronto, Canada
Црквата „Свети Климент Охридски“ во Торонто, Канада

Ministry of Foreign Affairs of Republic of Macedonia
Министерство за надворешни работи на Република Македонија
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St. Mary, Detroit, USA
Света Богородица, Детроит, САД

Holocaust Memorial Center for the Jews of Macedonia
Меморијалениот центар на холокаустот на Евреите од Македонија
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Church St. Nicholas in Shtip, Macedonia
Црквата Св. Никола во Штип, Македонија

Jewish Comunity in Skopje, Macedonia
Еврејското маало во Скопје, Македонија

V
ПОВРЗАНОСТА НА
ИЗРАЕЛ И МАКЕДОНИjА
ДЕЛ ОД ИСТОРИЈАТА НА ЕВРЕИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
БИТОЛА – ЦЕНТАРОТ НА ЕВРЕЈСКИОТ НАРОД ВО МАКЕДОНИЈА
БЛИСКОСТА НА ИЗРАЕЛ И МАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДИЈАСПОРАТА
МАКЕДОНСКИ ПРАВОСЛАВНИ ЦРКВИ И
ЦРКОВНИ ОПШТИНИ ВО ДИЈАСПОРАТА



„Покрај Егеј Македонци
Покрај Вардар Македонци
И под Пирин Македонци
Славно име, непокорно“
Македонска народна песна

PART OF THE HISTORY OF
THE JEWS IN MACEDONIA

A

ccording to records, the first Jews arrived in Macedonia during the
Roman Empire, when the Jews from Israel were trying to escape
from Israel because of their persecution. The oldest evidence of
the existence of Jews in Macedonia is the old synagogue which
originates from the III century BC in the ancient town of Stobi.
The Jewish community in Macedonia was also well established within the
communities in Macedonia under the Ottoman Empire, when the second and
larger wave of Jewish immigrants came from Spain and Portugal.
During 1360, many Jews entered the Balkan Peninsula, first in Bulgaria in
Vidin, Nikopol, and Pleven, after which they settled down in Serres and Thessaloniki, where the Jewish communities were numerous. Those Jewish immigrants
were from Hungary, Germany, Poland and Austria - which were protected from
the church persecution in the Macedonian Jewish communities. The Macedonian Jews called them Ashkenazi, who spoke a Hebrew dialect with many German
words. Because they did not speak the Hellenic language, they did not become
members of the “romaniotski“ Jewish communities, as they were called, but established their Ashkenazi municipalities such as those in Thessaloniki and Edirne.
The Ottoma authorities and people were not involved in the anti-Jewish propaganda, and they treated the Jews in the same manner as they treated other
non-Muslim nations; the Jews enjoyed the same equal civil rights and the Jewish
rabbis were equal to the Christian priests. They had the right to live anywhere in
the empire, to confess their faith and to trade without any obstacles.
During this period the largest number of Jews lived in the cities of Bitola,
Ohrid, Veria and Kastoria where there were Jewish communities. Owing to the
Jews, the city of Thessaloniki became an important trading and textile center.
However, Thessaloniki was also populated by many Turks, so the city got the
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С

поред пишаните документи првите Евреи пристигнале во Македонија за време на Римското Царство, кога Евреите пребегувале
од Израел поради гонење. Најстар доказ за постоењето на Евреите во Македонија е старата синагога која потекнува од III век
пр.н.е. и се наоѓа во античкиот град Стоби.
Еврејската заедница во Македонија добро котирала и во општеството на
Македонија под Отоманската Империја кога дошол и втор поголем бран еврејски доселеници од Шпанија и Португалија.
Во текот на 1360 година, многу Евреи навлегле на Балканскиот Полуостров, прво, во Бугарија во Видин, Никопол, Плевен, а потоа се населувале во
Сер и Солун, каде еврејските општини биле многубројни. Овие еврејски емигранти биле од Унгарија, Германија, Полска и Австрија - кои во македонските
еврејски општини наоѓале заштита од црковните прогони. Нив македонските
Евреи ги нарекувале Ашкенази, кои зборувале на еврејски дијалект со многу
германски зборови. Тие, бидејќи не го знаеле елинскиот јазик, не се зачленувале во „романиотските“ еврејски општини, како што биле нарекувани, туку си
создале свои ашкенски општини, какви што имало во Солун и Едрене.
Отоманските владетели и народот не биле заедно со антиеврејските пропаганди, и кон Евреите се однесувале како и кон сите други немуслимански
народи, и имале исти граѓански права, а еврејските рабини се изедначиле со
христијанските свештеници. Тие, имале право да живеат секаде во империјата, да ја проповедаат својата вера и без пречки да тргуваат.
Најмногу Евреи во овој период имало во градовите Битола, Охрид, Бер
и Костур каде постоеле еврејски општини. Благодарение на Евреите, градот
Солун, станал значаен трговски и текстилен центар, но во Солун биле населени
и многу Турци, така што градот добил и ориентален елемент. Способните
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 riental image. The capable Jews were appreciated by the Turks, and this is provo
en by the fact that the Sultan elected several Jewish rabbis in the state council,
called Divan. Sultan Mehmed II moved many Jews to Constantinople and Ohrid
where the Ohrid synagogue existed until the XIX century.
Jews from Spain
Tens of thousands of Jews fled Spain and Portugal and Sultan Beyazit II welcomed them in the Ottoman Empire. They soon acquired certain rights within the
Empire, including the right to personal property and building synagogues. The
larger Macedonian cities such as Skopje, Bitola and Stip attracted many Jews and
this community was in very good relations with the local population in Macedonia.
Many Jews spoke the language Ladino. The Jews newcomers outnumbered the
natives. They had high cultural awareness, spoke languages, and many of them
had completed higher education at Spanish and Portuguese universities. A new
wave of Jews happened after the Rabbi Tzarfati in 1475 invited them to come
to Ottoman Empire, where they had guaranteed safety and job. Jews who came
there mostly settled down in Thessaloniki and they called the city “the mother of
Israel“. From this period dates the first print shop opened in Constantinople and
Thessaloniki, as well as the first printed books in Hebrew language. The immigration of the Jews continued during the XV and XVI centuries, but in smaller groups,
families and alike. The largest number of Jews settled down in Thessaloniki, Bitola, Skopje, Veria and Serres.
At the end of the XIX century, in Germany and Austria-Hungary the anti-Semitic propaganda was increasingly developed and the movement became increasingly harder where the lies from the Middle Age about the “ritual murders“ among
Jews were repeated. This worsening attitude toward Jews led to increased immigration again in the Empire, and thus in Macedonia. At the end of XIX century, anti-Semitic propaganda appeared in Russia, so there was another influx of Jews in
Macedonia, that is, in Thessaloniki where Jews mostly settled down because the
Jewish municipality was strongest. Like all citizens of the Ottoman Empire, Jews
were subjected to payment of various taxes, which were pretty high, and they
were often forced to complain to the Sultan. But, although burdened with taxes,
the Jews were satisfied with their life in the Ottoman Empire, since there were no
physical exterminations and holocaust which happened throughout Europe.
Before World War II, in the part of Macedonia, which was under the occupation of Yugoslavia at the time, the number of Jews was as follows: about 8.000
Jews lived in Bitola, about 3.000 in Skopje, and 500 Jews lived in Stip.
However, in April 1941, fate played with the Jews, when the Bulgarian army,
which was an ally of the Axis powers, entered Macedonia and occupied much of
its territory. By the act of occupation Bulgaria sought to increase its territory and
introduced stringent measures. Thus, on 4 October, 1941 Bulgarians introduced a
bill that among other things forbade Jews to be involved in any way in the society.
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 вреи, биле ценети од страна на Турците, а тоа се докажува со изборот на
Е
неколку еврејски рабини, од страна на султанот, во државниот совет, таканаречен Диван. Султанот Мехмед II многу од Евреите преселил во Охрид и во
Цариград, каде сè до XIX век постоела Охридската синагога.
Евреите од Шпанија
Десетици илјади Евреи побегнале од Шпанија и Португалија и султанот
Бајазит II со добредојде ги пречекал во Отоманската Империја. Тие набрзо
се стекнале со одредени права во рамките на Империјата, меѓу кои право на
лична сопственост и изградба на синагоги. Поголемите македонски градови
како што се Скопје, Битола и Штип привлекле голем број Евреи и оваа заедница била во мошне добри односи со другото население во Македонија. Голем број од Евреите го зборувале јазикот ладино. Новодојдените Евреи биле
помногубројни од староседелците. Тие биле со висока културна свест, знаеле
јазици, а многу од нив имале завршено образование на шпанските и португалските универзитети. Нов бран на Евреи има со повикот на рабинот Царфати
во 1475 година, да дојдат во Отоманската Империја, каде имаа загарантирана
безбедност и работа. Дојдените Евреи, најмногу се населиле во Солун, и сами
го нарекле градот „мајка на Израел“. Од овој период датира и првата отворена
печатница во Цариград и Солун како и првите печатени книги на еврејски јазик. Доселувањето продолжило во XV и XVI век, но во помали групи, семејства
и слично. Најмногу Евреи се населиле во Солун, Битола, Скопје, Бер и Сер.
При крајот на XIX век, во Германија и Австро-Унгарија сè повеќе се развивале антисемитски пропаганди и тоа движење станало сè пожестоко, а, пак,
се повториле лагите од средновековието за „ритуалните убиства“ кај Евреите.
Ваквиот влошен однос кон Евреите довел до повторно прелевање во Империјата, а со тоа и во Mакедонија. Кон крајот на XIX век, во Русија се појавиле антисемитски пропаганди, така што имало уште еден прилив на Евреи во Македонија, односно во Солун каде најмногу се населувале Евреите поради еврејската
општина која била најсилна. Како сите граѓани во Отоманската Империја така
и Евреите биле подложени на плаќање разни даноци, кои биле доста високи, и
често биле принудени да се жалат кај султанот. Но иако оптоварени со даноци,
Евреите биле задоволни со животот во Отоманската Империја, бидејќи немало
физички истребувања и програми какви што имало во цела Европа.
Пред Втората светска војна, во делот на Македонија кој бил под окупација
на тогашна Југославија брoјoт на Евреите бил следниот: во Битола живееле
околу 8.000 Евреи, во Скопје околу 3.000, а во Штип околу 500 Евреи.
Меѓутоа, во април 1941 година, судбината си поиграла со Евреите, кога бугарската војска, која била сојузник на Силите на оската, навлегла во Македонија
и окупирала голем дел од територијата. Во тоа Бугарија видела можност да си
ја зголеми територијата и вовеле построги мерки. Така, на 4 октомври 1941 година, Бугарите вовеле закон со кој меѓу другото им забраниле на Евреите да
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A little later, the Bulgarians gathered almost all the Jews from Bitola and moved
them to the poorer parts for living. Soon after, in 1942, the Bulgarians in Macedonia and Aegean Macedonia (Northern Greece) began the deportation of the Jews.
So, on the night between 10 and 11 March 1943, all the Jews in Macedonia were
arrested and imprisoned in the building known as the “Monopol“, today’s Tobacco Factory, which was at that time a temporary concentration camp. Most Jews
came from Bitola, Skopje and Stip and there were several families from smaller
cities. According to the records of Bulgarian and German occupation authorities
at the time, 7,144 Jews were arrested.
On 11 March, 1943, they were gathered in so-called cattle coaches from Bitola and Stip and were all brought together in the Skopje “Monopol“ building, where
they stayed until the end of March the same year, under extremely difficult hygienic
conditions and unbearable psychological pressure. They were dispossessed of all
property, and their jewelry and money were confiscated. After that, they were loaded again into wagons so that there were from 80 to 120 people in one car, and they
were transported to occupied Poland, to the death camp at Treblinka, where they
were executed.
None of those arrested has returned. In 1943, a total of 98% of the Jewish
population in Macedonia was killed in Treblinka, which is among the largest percentage in the world.
According to the estimates, about 900 thousand people were killed in Treblinka, of whom more than 750,000 were Jews. Holocaust victims in this camp, which
was located 100 kilometers northeast of Warsaw, were killed in the period from
July 1942 to October 1943.
In memory of the deported Macedonian Jews, in 2008 a delegation of the Republic of Macedonia set a landmark in Treblinka with the inscription “Macedonia“.
In March 2011, however, the Holocaust Memorial Center for the Jews of Macedonia was officially opened in the Jewish neighborhood in Skopje. The museum
was built with funds from the estates of the families of the killed Macedonian
Jews who had no heirs. They were collected in the Holocaust Fund of the Jews
from Macedonia, who had previously worked on property and legal issues related
to the restitution of the land where the building is built in one of the most beautiful areas in the center of Skopje.
The Holocaust Memorial Center for the Jews of Macedonia, after the museums in Jerusalem and Washington, is the third museum in the world and first in
Europe dedicated to the victims of the Holocaust.
The Holocaust Museum
This multimedia center, which is composed of several functional parts, is
devoted to different stages of the life of Jews as an important community in
Macedonia.
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бидат како било вмешани во општеството. Малку подоцна, Бугарите ги собрале,
речиси, сите Евреи од Битола и ги преместувале во посиромашни и помизерни
делови за живеење. Наскоро, во 1942 година, Бугарите во Македонија и Егејска
Македонија (северна Грција) започнале со депортирање на Евреите.
Така, ноќта меѓу 10 и 11 март 1943 година, биле уапсени сите Евреи во Македонија и затворени во Монополот, денеска Тутунски комбинат, кој тогаш бил
привремен концентрационен логор. Најмногу Евреи имало од Битола, Скопје и
од Штип и по неколку семејства од помалите градови. Според евиденцијата на
тогашните бугарски и германски окупаторски власти, биле уапсени 7.144 Евреи.
На 11 март 1943 година, тие биле собрани во сточни вагони од Битола и
Штип и сите заедно биле доведени во скопскиот Монопол, каде што останале
да престојуваат до крајот на март истата година, во екстремно тешки хигиенски услови и со неподнослив психолошки притисок. Им бил одземен сиот
имот, а накитот и парите конфискувани. Потоа, повторно биле натоварени, во
вагони, така што во еден вагон имало од 80 до 120 лица, и биле транспортирани во тогаш окупираната Полска, во логорот на смртта во Треблинка, каде
што биле егзекутирани.
Ниту еден од уапсените не се вратил. Во 1943 година, во Треблинка биле
убиени 98 проценти од вкупното еврејско население во Македонија, што е
меѓу најголемиот процент во светот.
Според процените, во Треблинка биле убиени околу 900 илјади луѓе, од
кои повеќе од 750.000 биле Евреи. Жртвите на холокаустот во тој логор, кој се
наоѓал 100 километри североисточно од Варшава, биле убивани во периодот
од јули 1942 до октомври 1943 година.
Во спомен на депортираните македонски Евреи, во 2008 година, делегација на Република Македонија, во логорот Треблинка постави обележје со
натпис „Македонија“.
Во март 2011 година, пак, во Еврејското маало во Скопје, свечено беше
отворен Меморијален центар на холокаустот на македонските Евреи. Музејот
е изграден со средства од имотите на семејствата на убиените македонски
Евреи кои немале наследници. Тие беа собрани во Фонд на холокаустот на Евреите од Македонија, кој претходно работеше на имотно-правните прашања
поврзани со денационализацијата на земјиштето каде што е изграден објектот во еден од најубавите делови во центарот на Скопје.
Музејот на холокаустот, кој по музеите во Ерусалим и Вашингтон е трет
музеј во светот и прв во Европа е посветен на жртвите на холокаустот.
Музејот за холокаустот во Македонија
Овој мултимедијален центар, кој е составен од повеќе функционални делови е посветени на различни етапи од животот на Евреите како значајна заедница во Република Македонија.
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The current exhibition of the museum consists of a permanent part, which is
located on the ground floor, and a temporary exhibition on the first and second
floors, which is mobile and should be exhibited in Europe, USA, Chile, Israel and
other countries.
The Museum is a mirror of what really happened to the Jews who were part of
the Macedonian history, who were present in this region since the time of Philip of
Macedonia and who have created their homes in Bitola, Skopje and Stip.
The fact is that the Jews have been long present in Macedonia; they contributed to the society and their community was shaped by the Macedonian culture.
By the exhibition, the Museum visitors will get an even clearer picture of what
happened during the Holocaust and will gradually come to feel the loss of an important segment of the life in this country.
One of the most impressive elements of the interior is the fluid memorial
sculpture, composed of 7,148 subtle threads decorated with beads, which fall directly from the ceiling down to the ground floor, representing the 7,148 Macedonian Jews who lost their lives in “Treblinka.“
An amorphous metal sculpture stands at the entrance representing human
silhouettes that hold frames over which images of Jews perished in the camp of
death are featured by digital projection. In some frames there are mirrors in which
the visitor faces his own image. Other frames are empty, so that through them
the visitor can see the face of someone standing opposite to them.
All available photos of the victims are presented within this sculpture. It is a
fact that Macedonia has many valuable historical data. The Jewish community
has records of the names of all who have lost their lives in the camp of death,
as well as photographs of more than half of the executed Jews. One of the most
powerful artifacts in possession of the Memorial Museum is the authentic wagon
by which Jews were transported to “Treblinka.“ In such wagons Jews were loaded
and treated as cattle. They traveled six days confined without any food. When
they arrived in “Treblinka“ they were executed in only two hours.
Within the temporary exhibition, located on the first and second floor, there
are no significant artifacts, but maps of migration of Jews throughout Europe and
photographs. Evidence witnessing the deep roots of the life of Jews in this region
is the oldest synagogue outside of Israel, which is located in Stobi.
It is expected that the opening of the Holocaust Memorial Center in Skopje
will deepen the bilateral relations between Macedonia and Israel. Macedonia is
especially proud regarding the opening of the Memorial Centre being one of the
few countries that resolved the issue of property of the deported Jews.
Unfortunately, Israel recognizes Macedonia under the name FYROM (Former
Yugoslav Republic of Macedonia), but in bilateral communication it uses the name
Macedonia.
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Сегашната постановка на музејот се состои од постојан дел, кој се наоѓа на
приземјето, и привремена постановка на првиот и вториот кат, која е мобилна
и треба да ги обиколи Европа, САД, Чиле, Израел и други земји.
Музејот е огледало на она што навистина се случило со Евреите, кои биле
дел од македонската историја, биле присутни на ова поднебје уште од времето на Филип Македонски и во Битола, Скопје, Штип ги создале своите огништа.
Фактот е дека Евреите се долго присутни во Македонија, тие придонеле
во македонското општество, а нивната заедница била вообличена од македонската култура.
Со постановката во Музејот посетителите ќе добијат уште појасна слика за
тоа што се случило за време на холокаустот и постепено ќе дојдат до чувството на загуба на еден битен сегмент на овдешното живеење.
Еден од најимпозантните елементи во ентериерот е флуидната меморијална скулптура, составена од 7.148 лелави конци со мониста, која директно
од таванот се спушта до приземјето, претставувајќи ги 7.148-те македонски
Евреи што го загубиле животот во Треблинка.
На самиот влез, пак, стои неправилната метална скулптура, која претставува човечки силуети што држат рамки на кои со дигитална проекција се прикажани ликовите на Евреите, погубени во логорот на смртта. Во некои од рамките има огледала, што при погледнувањето во нив посетителот се соочува
со сопствениот лик. Некои од рамките се празни, така што низ нив може да се
види лицето на некој што стои наспроти.
Во рамките на оваа скулптура се прикажани сите фотографии на жртвите
со кои се располага. Факт е дека Македонија има многу вредни историски податоци. Еврејската заедница ги има имињата на сите загубени животи, потоа
има фотографии на повеќе од половината од погубените Евреи. Еден од најмоќните артефакти со кои располага Меморијалниот музеј е и автентичниот
вагон со кој Евреите биле пренесувани до Треблинка. Во вакви вагони Евреите биле товарени и третирани како стока. Шест дена патувале затворени, без
храна, а кога пристигнувале во Треблинка биле егзекутирани за само два часа.
Во рамките на привремената постановка, која се наоѓа на првиот и вториот кат, нема значајни артефакти, туку мапи на миграциите на Евреите низ
Европа и фотографии. Доказ за длабоките корени на животот на Евреите на
ова поднебје е и најстарата синагога надвор од Израел, која се наоѓа во Стоби.
Се очекува отворањето на Меморијалниот центар на холокаустот во
Скопје да ги продлабочи билатералните односи меѓу Македонија и Израел.
Македонија е особено горда што се отвора Меморијалниот центар и што е
една од ретките земји што го решила прашањето на имотите на депортираните Евреи.
За жал, Израел ја призна Македонија под името ПЈРМ (Поранешна
Југословенска Република Македонија), но во билатералните односи го
употребува името Македонија.
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BITOLA CENTER OF THE JEWISH
PEOPLE IN MACEDONIA

B

itola is the largest urban center in the Pelagonia Valley that is located in the southwestern part of the country known as Vardar
Macedonia. The Valley is surrounded from the east by Selechka
Mountain, from the northeast by Kozjak Mountain, from the north
by the branches of the mountain massif Jakupica, and the Babuna and Dautica
Mountains. To the west it is surrounded by the mountains of Busheva, Krushevo
Mount, Drevenichka Mountain, Bigla, Baba with its peak Pelister (2.601m) and
Neretska Mountain, which is known as ‘Vicho’ by the local population. To the south
side, through the ridge Kizli - Derven is Nidze Mountain with its Kajmakcalan peak
(2,251m).
Pelagonia Valley belongs to the Republic of Macedonia and part of it is located in Aegean Macedonia which is within neighboring Greece. Although Pelagonia
Valley is surrounded by mountains, its transportation routes to the neighboring
and distant areas are very good.
Bitola spreads on both sides of the Dragor River, at an altitude of about 600m.
The town lies on a slope that spreads from west to east, toward the bottom of the
valley. This location provides for a pleasant climate throughout the spring, summer
and autumn months. Winters are cold and the city is often shrouded in mist and frost.
Located near Bitola is the archaeological site of the ancient city of Heraclea
Lyncestis founded in the 4th century BC by Philip II, the ruler of Ancient Macedonia. This ancient city has experienced a turbulent and glorious history interwoven
with prosperities and destructions. Among these, the penetration of the Slavic
tribes in the late 6th century led to the termination of the life of the ancient city
of Heraclea.
The name of Bitola was first mentioned in a charter from King Samuel in 1014
under the name ‘Cloister’ – an ancient Slavic word meaning ‘monastery home, a
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БИТОЛА ЦЕНТАРОТ НА ЕВРЕjскиот
народ ВО МАКЕДОНИJА

Б

итола е најголем градски центар во Пелагониската Котлина
што се протега во југозападниот дел на Македонија. Котлината
е заградена од исток со Селечка Планина, од североисток со
планината Козјак, од север со ограноците на планинскиот масив Јакупица и планините Бабуна и Даутица; од запад со планините: Бушева,
Крушевска, Древеничка, Бигла, Баба со врвот Пелистер (2.601 м) и Неретска
Планина, кај месното население позната под името Вичо; и од јужната страна,
преку пресед-лината Кизли-Дервен, се надоврзува планината Ниџе со врвот
Кајмакчалан (2.251 м).
Пелагониската Котлина припаѓа на Република Македонија, а еден нејзин
дел на Егејска Македонија што е во состав на соседна Грција. Пелагониската
Котлина, иако е заградена со планини, сообраќајно е мошне добро поврзана
со соседните и подалечните области.
Градот Битола е расположен на двете страни на реката Драгор, на надморска височина од околу 600 метри. Теренот на кој лежи градот е наведнат од запад кон исток, кон котлинското дно. Ваквата местоположба условува
пријатна клима во текот на пролетните, летните и есенските месеци, додека,
пак, зимите се студени и честопати градот е обвиткан со магла и сињак.
Во близина на Битола се наоѓа археолошкиот локалитет на античкиот град
Хераклеја Линкестис, основан во IV век пр.н.е. од Филип II, владетелот на Античка Македонија. Овој антички град доживеал бурна и славна историја испреплетена со просперитети и разурнувања, но со навлегувањето на словенските
племиња кон крајот на VI век, престанал животот на античкиот град Хераклеја.
Првпат името Битола се споменува во една повелба на цар Самуил од 1014
година под името „обител“ - старословенски збор што означува манастирски
стан, семејство. Така, просветителската дејност на свети Климент Охридски
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family’. Thus, the educational activities of St. Clement of Ohrid were also felt in
Bitola and its surroundings. St. Clement educated his disciples in the city with
a large number of Christian temples, churches and monasteries, and the Bitola
writing school was developed.
Samuel's reign created even more favorable conditions for a comprehensive
development of Bitola. Thus, this city in the western part of central Macedonia,
became an important cultural and educational center. King Samuel chose Bitola
to be one of his capitals and built a lavish palace in it. At that time, Bitola had
become the seat of the Bitola Bishopric. After the death of King Samuel in 1014,
the Byzantine emperor Basil II arrived in the Bitola area with his army and burnt
the imperial palace, but failed to take over the city. In 1018, Bitola fell under the
Byzantine rule. At that time, the Bogomilism as a religious and social movement
of anti-feudal character had spread in Bitola.
In the late 15th and the beginning of 16th century, the Jewish people who
had been expelled from Spain and Portugal by the Inquisition, began to settle in
Bitola. Trade bloomed in the city and some new crafts appeared. Jews have also
influenced the spiritual and material culture of the Macedonian Slavs and Turks.
In 1554 there were 87 Jewish families in Bitola. They founded their Talmud school
in the city.
According to the Turkish documents, Islamization in Bitola and its surroundings grew rapidly during the 16th century. However, the activity of the Christian
priests, monks, and bishops did not cease. Despite the weakening of the Ottoman
Empire in the 17th century, Bitola continued to develop and grow into a beautiful
town. The Venetian envoy A. Bernard, the Ottoman geographer Hadji Kalsra, and
the travel writer Evliya Celebi, all describe Bitola as an important commercial and
cultural center, with about 3,000 houses, 900 shops and workshops, 40 inns, a
large number of mosques, several modest churches, monumental Bezesten and
later, a town clock or clock tower. The city was characterized by trade in grain,
furs, wax, wool, cotton, building materials, pine wood, tar and craft products.
It is worth noting that Bishop Arsenij, a Macedonian from Bitola by origin, was
elected the last Archbishop of Ohrid of the autonomous Ohrid Archbishopric in 1763.
Bitola achieved remarkable success in the 19th century. Its economy was in
great rise and the number of residents had increased by several times. By 1840 it
had become the seat of Sandzak. The city became one of the largest administrative and military centers in European Turkey and a large military garrison when
the Turkish authorities transferred the seat of the Pashaluk of Rumelia from Sofia
to Bitola. According to travel writer Ami Bue, in 1836 the city had approximately
40,000 residents. The extensive construction works for the needs of the military and administrative apparatus had led to the blooming of many trades. The
introduction of the new capitalist relations not only developed but also modernized the trade in Bitola whose traders maintained links with Italy, Austria, England, France, Romania, Egypt and other countries. They had their own branches
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била почувствувана и во Битола и Битолско. Во градот со голем број христијански храмови - цркви и манастири (обители) свети Климент имал свои
ученици и се развивала Битолската препишувачка школа.
Самуиловото владеење создало уште поповолни услови за сестран развиток на Битола. Градот станал значаен културен и просветен центар во западниот дел на средна Македонија. Цар Самуил ја избрал Битола за една од своите
престолнини и во неа изградил раскошен царски дворец. Тогаш Битола станала
седиште на Битолската епископија. По смртта на цар Самуил, во 1014 година,
византискиот цар Василиј II со војската стигнал во Битолско Поле, го запалил
царскиот дворец, но градот не успеал да го заземе. Во Битола, во 1018 година,
била воведена византиска власт. Во тоа време и во Битолско се раширило богомилството, како верско социјално движење со антифеудален карактер.
Од крајот на XV и почетокот на XVI век во Битола почнале да се населуваат
Евреите што биле протерани како резултат на инквизицијата од Шпанија и Португалија. Тогаш во градот поголем замав зела трговијата, а се појавиле и некои
нови занаети. Евреите извршиле и некои влијанија врз духовната и материјалната култура на македонските Словени и Турците. Во 1554 година, Евреите во
Битола имале 87 семејства. Тие во градот основале своја талмурска школа.
Од турски документи може да се види дека исламизацијата во Битола и
Битолско зела поширок замав дури во XVI век. Меѓутоа, дејноста на христијанските свештеници - калуѓери и епископи не престанала. И покрај слабеењето
на Отоманското Царство во XVII век, Битола продолжила да се развива и да добива изглед на убав град во тогашното значење на овој поим. Венецијанскиот
пратеник А. Бернард, отоманскиот географ Хаџи Калсра и патеписецот Евлија
Челебија ја опишуваат Битола како важен трговски и културен центар, со околу 3.000 куќи, 900 продавници и работилници, 40 гостилници, голем број џамии, неколку поскромни цркви, монументален Безистен, а подоцна и градски
часовник (Саат-кула). Во градот се вршела трговија со жито, кожи, восок, волна, памук, градежен материјал, борина, катран и занаетчиски производи.
Треба да се одбележи дека битолскиот митрополит Арениј, по потекло
Македонец, во 1763 година бил избран за последен охридски архиепископ на
самостојната Охридска архиепископија.
Во XIX век Битола постигнала забележителен успех. Стопанството било
во голем подем, а бројот на жителите се зголемил за неколку пати. Во 1840
година градот бил седиште на Санџак. Кога турските власти го префрлиле седиштето на Румелијскиот пашалак од Софија во Битола, градот станал еден
од најголемите административни и воени средишта во европска Турција и голем воен гарнизон. Според патеписецот Ами Буе, во 1836 година градот имал
околу 40.000 жители. Обемните градежни зафати за потребите на војската
и административниот апарат предизвикале расцут на голем број занаети.
Навлегувањето на новите капиталистички односи не само што ја развиле, туку
и ја осовремениле трговијата во Битола. Битолските трговци одржувале врски
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in Thessaloniki, Vienna, Leipzig, Trieste, Odessa and other shopping centers. The
number of workshops and shops in Bitola had increased to 2,150, and in various
parts of the city there had been over 20 special markets: At-Market, Fat-Market,
Cereal Market, Bean Market, Sheep Market and others.
Jewish culture has always had a great influence in the Republic of Macedonia
due to the presence of its creative, active and prosperous Jewish community. Unfortunately, the Holocaust and the tragic events of March 1943 led to the actual
loss of 98 percent of the Jewish community. Nonetheless, the spirit of the presence of Judaism in Macedonia is alive. Tangible monuments are alive, there is still
a Jewish community, and there is an understanding between other communities
and elements which merge Macedonians and Jews.
Relations between Macedonia and Israel are characterized by traditional
friendship, with a high degree of mutual understanding and respect as well as
with willingness to intensify cooperation in various segments of common interest. Macedonia opened an embassy in Tel Aviv, Israel. That decision was symbolically put into effect several days before the 60th Anniversary of the State of Israel. Macedonian presence in the State of Israel is characterized by two elements
which have a direct positive impact and are a matter of interest for the ordinary
citizens of both countries. The first element is the cancellation of visas for Macedonian citizens, so that Macedonian citizens may travel to Israel without a visa.
The second aspect of mutual interest is that the Republic of Macedonia is offered
as a new tourist destination. Thus, Israeli tourists come to Macedonia with charter flights to Ohrid. It is expected that in the coming years the number of Israeli
tourists in Macedonia will increase. These tourists showed great interest in the
cultural events, especially the Galicnik Wedding and Ohrid Summer Festival, as
well as interest in the field of business.
The Macedonian people have always been close to the Jewish. They lived together in Bitola, Stip, Skopje, Thessaloniki, Kastoria and other places in Macedonia. They also suffered and rejoiced together. The Macedonians cannot forget the
days when the Jews from Macedonia, with the help and support of the Bulgarian
fascists, were taken and executed in concentration camps.
Today, only a small number of Jewish families live in Macedonia, but united in
the Jewish community, they represent an important bridge for rapprochement
between Macedonia and Israel. Therefore, the contribution of the Jewish community in Macedonia is huge and invaluable precisely regarding the activities for
construction of the Macedonian Orthodox Church in Israel. If the idea of building the Macedonian church in the Holy City comes to reality, it would be a move
that would confirm certain considerations that the Macedonian Orthodox Church
has opened wide roads and that the Macedonian Orthodox Church must be recognized unconditionally by the sister Orthodox churches. Despite recent ‘winds’
blowing from the Serbian and Bulgarian Orthodox Churches being unfavorable for
the Macedonian Orthodox Church, the Macedonian clergy and the Macedonian
people will continue to pray to the same God.
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со Италија, Австрија, Англија, Франција, Романија, Египет и други. Тие имале
свои филијали во Солун, Виена, Лајпциг, Трст, Одеса и други трговски центри.
Бројот на работилниците и продавниците во Битола се зголемил на 2.150, а во
разни делови на градот се наоѓале повеќе од 20 специјални пазари: Ат-пазар,
Маст-пазар, Житни-пазар, Грав-пазар, Овчи-пазар и други.
Во Република Македонија еврејската култура имаше големо влијание,
бидејќи постоеше многу жива активна и просперитетна еврејска заедница,
за жал, холокаустот и трагичните настани од март 1943 година доведоа до
фактичко исчезнување на 98 отсто од еврејската заедница, меѓутоа, духот на
присуството на еврејството во Македонија е жив. Материјалните споменици
се живи, сè уште постои еврејска општина, и постои разбирање меѓу другите
заедници и елементи што ги спојуваат Македонците и Евреите.
Односите меѓу Македонија и Израел ги карактеризира традиционално
пријателство, со висок степен на меѓусебно разбирање и почитување и со заемна подготвеност за интензивирање на соработката во повеќе сегменти од
заедничкиот интерес. Македонија отвори амбасада во Израел, со седиште во
Тел Авив. Таа одлука беше ефектуирана симболично неколку дена пред одбележувањето на 60-годишнината од формирањето на државата Израел. Македонското присуство во државата Израел се карактеризира со два елемента
кои на директен начин позитивно влијаат и ги засегаат обичните граѓани на
двете земји. Првиот елемент е укинувањето на визите за македонските граѓани, така што македонските државјани без виза може да патуваат во Израел.
Вториот аспект е откривањето на Република Македонија како нова туристичка дестинација. Така, израелски туристи доаѓаат во Македонија со чартер
летови до Охрид. Во наредните години се очекува зголемување на бројот на
израелски туристи во Македонија кои имаат сè повеќе интерес за културната
понуда, посебно за Галичката свадба и Охридското лето, како и интерес на
полето на бизнисот.
Македонскиот народ отсекогаш бил близок со еврејскиот; заеднички живееле во Битола, Штип, Скопје. Солун, Костур и во други места ширум Македонија,
заеднички страдале, но и заеднички се радувале. Македонскиот народ не може
да ги заборави деновите кога Евреите од Македонија, со помош и поткрепа на
бугарските фашисти, беа однесени и погубени во концентрационите логори.
Денес во Македонија живеат мал број еврејски семејства, но тие здружени
во еврејска заедница се значаен мост на зближување меѓу Република Македонија и Израел. Затоа, придонесот на еврејската заедница во Македонија е
огромен и со непроценлива вредност токму во активностите за изградба на
македонска православна црква во Израел. Доколку идејата за изградба на
македонски храм во Светиот град стане реалност, тоа ќе биде потег со кој ќе
се потврдат одредени размислувања дека Македонската православна црква
пред себе има отворени широки патишта и дека таа безусловно мора да биде
призната од сестринските православни цркви. И покрај тоа што последните
ветришта што дуваат од Српската и од Бугарската православна црква се неповолни за Македонската православна црква, сепак, македонското свештенство
и македонскиот народ и понатаму ќе продолжат да се молат на истиот Бог.
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ince ancient times, Israel like Macedonia has been and will be the
crossroads of different nations, civilizations, cultures, languages
and religions. Therefore, we can rightfully say that the history of
the Jews and that of the Macedonians are closely tied. Since the
ancient times of Alexander of Macedonia, the Romans and Byzantine periods, and
the Ottoman period up to the two World Wars it is evident that Israel and Macedonia share a similar, if not identical fate. Namely, through this long and important period in Macedonia only two nations chose the name of the country as part
of their identity - the ancient Macedonians and Macedonians today. Macedonian
people won their independence, social, political and cultural rights in 1944, and in
1991 constituted an independent, sovereign and autonomous state - the Republic
of Macedonia.
A Histical Review
Jews, however, during their long and difficult path of existence at the time
when the Romans destroyed Jerusalem and the flames of the fire burned the
Holy Temple, Judea was robbed and devastated. The Jews were forbidden to live
in their homeland Judea, which led to the great Jewish resettlement throughout
the world. After those tragic events Muslims, Crusaders and Ottomans came in
Judea and each of them treated Jewish people in their own way. The last century was certainly most tragic for the Jews when Aryans, led by Adolf Hitler, killed
6 million of them. Thus, the Jewish Holocaust cannot be forgotten for it left great
scars in the Jewish people and their history.
The Jewish people have existed since the nomadic period by creating the first
unified state of the Jews from 1030 to 930 BC, through its breakup, submission
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очнувајќи од древниот период па до денес, Израел како и Македонија бил, е и ќе биде раскрсница на различни нации, цивилизации,
култури, јазици и религии. Затоа, со право се вели дека историјата
на Евреите и таа на Македонците е тесно поврзана. Почнувајќи од
древните времиња на Александар Македонски, периодот на Римјаните и Византија, отоманскиот период па сè до следните светски војни, ќе се види дека
Израел и Македонија имале слична, ако не и идентична судбина. Имено, низ
овој долг и важен период во Македонија само две нации го избрале името на
земјата како дел од нивниот идентитет - древните Македонци и Македонците
денес. Македонците ја добија својата независност, социјалните, политичките и
културните права во 1944 година, за во 1991 година да се конституира независна, суверена и самостојна држава - Република Македонија.
Историски преглед
Евреите, пак, во долгиот и тежок пат на опстојување, во времето кога
Римјаните го разрушиле Ерусалим и во пламенот на огинот изгорел Светиот
храм, Јудеја била разграбена и опустошена. На Евреите им било забрането
да живеат во нивната татковина Јудеја, со што настапило големото еврејско
раселување по светот. Потоа во Јудеја дошле муслиманите, крстоносците,
Отоманците и секој на свој начин се однесува кон овој народ. Секако, минатиот век за Евреите е најжалосниот, бидејќи, Ариевците на чело со Хитлер убиле
6 милиони Евреи. Со тоа еврејскиот холокауст не се заборава, туку остави големи лузни во душата на еврејскиот народ и во неговата историја.
Еврејскиот народ постои уште од номадскиот период преку создавањето
на првата единствена држава на Евреите од 1030 до 930 година пр.н.е., па
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of Jews and their emigration until the creation of the Jewish state of Israel, which
was implemented after the Second World War on May 14, 1948.
To commemorate the Jewish holocaust, every year on March 11 in Skopje respect is paid to the Macedonian Jews in front of the monument dedicated to the
victims of the Bulgarian fascist occupiers. On that day in 1943, the Bulgarian police delivered 7,144 Macedonian Jews to the German Nazis.
However, the arduous life, overall conditions, the strong love for their faith,
nation, country, past, and future contributed to both the Macedonians and the
Jews establishing their sovereign and independent states. In Israel and the Israeli
people one can see how difficult it is to establish a state, and how much effort and
sacrifice is needed. Even more so, they are an epitome that shows us how difficult
it is to acquire freedom and how it should be defended with dignity, strong faith,
immense love and the greatest of hope. We see how much effort is needed not
only to build, but also to keep and develop the newly created state. The Jewish
example of the creation of a homeland and its persistence is a unique example in
the world.
When we speak of the fateful connection between the Macedonian and Israeli
people, we need mention that the Republic of Macedonia shares borders with five
countries: Albania, Bulgaria, Greece, Serbia and Kosovo. Sadly all these countries
have aspirations and negative intentions towards Macedonia. The Serbians dispute and negate the existence of the autocephalous status of the Macedonian
Orthodox Church as the extension to the Ohrid Archbishopric and will not recognize the border between Macedonia and Kosovo.
Greece, on the other hand, negates the Republic of Macedonia’s constitutional name and tries by every means to erase it, humiliating and abusing the Macedonian people and referring to their state by the derogatory reference FYROM.
Albania has territorial pretensions towards the western part of Macedonia,
where a population invasion and explosion is taking place.
Bulgaria was first to recognize the country as Macedonia but negates the
Macedonian language. For these reasons Macedonia is called “the apple of discord“ in the Balkan Peninsula.
Similarly, Israel borders four countries: Lebanon, Syria, Jordan and Egypt and, as
a Jewish state, is isolated and encircled by Arabs, who are predominantly Muslims.
Relations between Israel and its neighbors have been cool at best and can
quickly change to reflect every aspect of external relations including demographics, economy and politics. Israel’s neighbors also have territorial pretensions towards Israel and a negative attitude towards the Jewish people and their Jewish
state. That is why Israel too is called “the apple of discord“ in the near East.
Because of this painstaking life, state of affairs, strong love for faith, people,
land, and past and future, the Macedonians and Jews are determined people with

272

The connection of Israel and Macedonia

Славе Катин • ИЗРАЕЛ И МАКЕДОНИЈА

преку нејзиното распаѓање, покорувањето на Евреите и нивната емиграција,
до создавањето на еврејската држава Изреал, која се реализира дури по Втората светска војна, на 14 мај 1948 година.
Во врска со еврејскиот холокауст, секоја година на 11 март во Скопје пред
Споменикот на жртвите од бугарскиот фашистички окупатор, им се оддава
почит на македонските Евреи. На тој ден во 1943 година, бугарската полиција
на германските нацисти им предала 7.144 македонски Евреи.
Меѓутоа, макотрпниот живот, севкупните состојби, силната љубов кон
својата вера, народ, земја, минато и иднина направи и од Македонците и од
Евреите да формираат свои суверени и независни држави. Од Израел и од израелскиот народ треба да се учи колку тешко, макотрпно и со многу пожртвуваност се формира држава, како уште потешко се стекнува слободата и, како
сето тоа возвишено, со силна вера, со голема љубов и со најголема надеж треба да се брани, гради, чува и развива новосоздадената држава. А, еврејскиот
случај на создавање на држава и опстојување на истата е единствен пример
во светот.
Инаку, кога зборуваме за судбинската поврзаност на македонскиот и еврејскиот народ и на Македонија и Израел, треба да се спомене дека Република Македонија се граничи со четири земји: Албанија, Бугарија, Грција, Србија и
Косово. За жал, овие земји како во договор имаат аспирации и негаторски однос кон Македонија. Така Србите го негираат постоењето на автокефалноста
на Македонската православна црква како продолжувач на Охридската архиепископија и не ја признаваат целосно границата меѓу Македонија и Косово.
Грција го негира уставното име на Република Македонија и со сите можни
средства се бори да ја потцени и државата и народот со употреба на неприфатливата додавка БЈРМ.
Албанија има територијални претензии кон западниот дел на Македонија,
каде се случува популациска инвазија.
Бугарија, пак, ја признава државата, а го негира македонскиот јазик. Од
тие причини и не случајно Македонија е наречена „јаболко на раздорот на
Балканскиот Полуостров“.
Исто така, и Израел се граничи со четири држави и тоа: Либан, Сирија, Јордан и Египет. Израел се наоѓа во изолирана положба како еврејска држава
која е опкружена од Арапи, кои претежно се муслимани.
Односите меѓу Израел и соседните земји се одразуваат, речиси, на секој
аспект на изразувањето на надворешните односи, како и на демографијата,
економската и друга политика во текот на историјата. Сите тие соседни земји,
на свој начин имаат територијални претензии и се однесуваат негаторски кон
еврејскиот народ и еврејската држава. Затоа и Израел често се нарекува како
„јаболко на раздорот на Блискиот Исток“.
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incentive to create their own sovereign and independent states. There is much we
Macedonians can learn from Israel and the Israeli people. We can learn how difficult
and painfully patient the Jews have been and how much they suffered to create
their country. We can learn how much more difficult it has been for them to achieve
peace in the region, which can only be achieved through unity, strong faith, great
love and with the greatest of hope. We can learn that a country needs to be protected, sheltered and secured in order to thrive. The Jewish secret for creating their
country has been unity and persistence, an example we can all learn from.
The history of the Jews and of the Macedonians is tightly connected. We are
both biblical people and we both have shared a similar fate.
In Israel there is a very small number of Macedonian Jews and they live in several cities, but they are still closely related to the Republic of Macedonia. However, the relationships between the two countries are maintained by the Jews from
Israel and Macedonia.
Macedonian Orthodox churches exist in many European countries and overseas. But it seems that the construction of a Macedonian church in the Holy City
- Jerusalem is of particular importance both for the Church and the Macedonian
people as a whole. The idea of building a Macedonian Orthodox Church in the Holy
City dates back a long time, since the time of educators Cyril and Methodius, since
the time of St. Clement and St. Naum of Ohrid, Tsar Samuel, Partenie Zografski,
since the time when the heads of the Macedonian Orthodox Church Dositey and
Michael, to the present day when the head is the Archbishop of Ohrid and Macedonia HH Stefan.
Namely, in 1999, during the Easter reception, the late head of the Macedonian Orthodox Church HH Michael said that the Macedonian Orthodox Church
received an invitation from the Israeli authorities to build their own temple in
the Holy Land. This news was received with enthusiasm not only among the ecclesiastical clergy, but also by the Macedonian people. Then the news about the
construction of a Macedonian Orthodox Church in the Holy City – Jerusalem was
announced and it was said that perhaps such a construction would be realized
within the activities of celebration of the 2,000th anniversary of Christianity. This
idea aroused great interest especially among the Macedonians in the Diaspora,
among the businessmen who expressed their willingness to donate money for the
construction of the church, and among the believers.
At that time, some people considered that news to be premature, that it was
put into question and the like. However, it seems that something was going to
start, something which would later allow meetings between the representatives
of the Macedonian Orthodox Church and Israel. It certainly paved the way for
talks to be conducted as soon as possible between the high state and church delegation of the Republic of Macedonia and the representatives of Israel.
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Меѓутоа, макотрпниот живот, целокупните состојби, силната љубов кон
својата вера, народ, земја, минато и иднина направи и од Македоците и од Евреите да формираат свои суверени и независни држави. Од Израел и од израелскиот народ треба да се учи колку тешко, макотрпно и со многу пожртвуваност
се формира држава, како уште потешко се стекнува слободата и како возвишено, со силна вера, со голема љубов и со најголема надеж треба да се брани, гради, чува и развива новосоздадената држава. А еврејскиот случај на создавање
држава и опстојување е единствен пример во светот, од кој може да се учи.
Затоа, може да се заклучи дека историјата на Евреите и на Македонците е тесно поврзана. И едните и другите се библиски народи и имаат заедничка судбина.
Во Израел има многу мал број македонски Евреи, кои живеат во повеќе
градови и кои се тесно поврзани со Република Македонија. Меѓутоа, врските
меѓу двете земји се базираат токму со Евреите во Израел и Македонија.
Македонски православни цркви постојат во голем број прекуокеански и
европски земји. Но, се чини дека изградба на македонски храм во Светиот
град - Ерусалим е од посебно значење како за Црквата, исто така, и за македонскиот народ во целина. Инаку, идејата за изградба на македонска православна црква во Светиот град е вечна и света уште од времето на просветителите свети Кирил и свети Методиј, од времето на свети Климент и свети Наум
Охридски, на цар Самуил, на Партение Зографски, од времето на поглаварите
Доситеј и Михаил, до денешни дни кога поглавар е архиепископот охридски и
македонски г.г. Стефан.
Имено, во 1999 година, за време на велигденскиот прием, сега починатиот
поглавар на Македонската православна црква г.г. Михаил рече дека Македонската православна црква добила покана од израелските власти да изгради свој храм во таа света земја. Оваа вест беше примена со воодушевување
не само кај црковните свештенослужители туку и кај македонскиот народ. Тогаш беше обелоденета веста за изградба на македонска православна црква
во Светиот град - Ерусалим и беше речено дека можеби, таквата изградба ќе
биде реализирана во рамките на активностите по повод 2000 -годишнината
од христијанството. Оваа идеја предизвика голем интерес особено кај Македонците во дијаспората, потоа кај бизнисмените кои најавија дека ќе донираат за изградба на црква, исто така, и кај обичните верници.
Во тоа време некои оваа вест ја сметаа како прерано соопштена, дека е
ставена под знак прашање и слично. Меѓутоа, се чини дека требаше од нешто
да се почне за подоцна да има средби меѓу претставници на Македонската
православна црква и на Израел. Тоа, секако, го отвори патот за разговорите
што треба да се водат во најскоро време меѓу високата државна и црковна
делегација на Република Македонија и претставници на Израел.
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T

he trip to Israel is a part of our journeys to various countries worldwide. They were very exciting, filled with many sleepless nights,
temptations, relaxing moments, insights and challenges to meet
different countries, places, cities, peoples, cultures, religions, customs and many features of the modern world. Moreover, I had the opportunity
to visit numerous monuments which are of world importance and leave eternal
traces in the memories of the visitor. Therefore, it is difficult to specify a place,
city or country, because all of them are Lord's gifts to the Mother Earth and have
their importance, greatness, features and role in the promotion of the countries
of the world where I felt as if I were at home.
“The World on My Palm“ by Slave Katin is a publication of 440 pages in the
Macedonian language that opens wide horizons for the reader ‘on the palm of
their hand’. It is a book with which one can travel around the world and get acquainted with a number of countries, places, cities, and interesting monuments.
With it one can learn of the cultures of indigenous peoples, of cultures and religions brought by the conquerors, especially the English, Spanish, French and Portuguese, and of the Creolization of languages and peoples.
The Macedonians in the world
In most countries in the world which I have visited there are Macedonian people from all parts and regions of ethnic Macedonia. Therefore, traveling the world
as a journalist; as Vice President of the Commission for Relations with Religious
Communities of the Republic of Macedonia; as a member of state, church, journalist’s and other delegations, as a man to whom the world is a challenge, those
journeys were closely associated with the introduction, research and affirmation
of the Macedonian Orthodox churches, societies and other associations worldwide.
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ДИjАСПОРАТА

П

атувањето во Израел е дел од нашите патувања во различни земји
во светот. Тие ни беа мошне возбудливи, исполнети со многу непреспиени ноќи, искушенија, релаксирачки моменти, сознанија и
предизвици да запознаеме различни држави, места, градови, народи, култури, религии, обичаи и многу карактеристики на современиот свет.
Притоа, имавме можност да посетиме бројни споменици кои имаат светско значење и кои оставаат вечни траги во сеќавањата на посетителот. Затоа, тешко е
посебно да се издвои место, град или држава, бидејќи сите тие Господови дарби на Мајката Земја имаат свое значење, величие, карактеристики и улога во
афирмирањето на државите од светот каде се чувствувавме како дома.
Публикацијата „Светот на дланка“ од Славе Катин, која има 440 страници
е на македонски јазик, и токму на едно место, како на дланка пред читателот се отвораат широки хоризонти – и тој може да пропатува ширум светот,
да се запознае со голем број земји, места, градови, интересни споменици на
културите на домородното население, со културите и религиите донесени од
освојувачите, особено на Англичаните, Шпанците, Французите и Португалците како и со креолизацијата на јазиците, народите.
Македонците во светот
Во поголемиот број земји во светот што ги посетивме живее и македонско
население од сите делови и краишта на етничка Македонија. Затоа, одењето
по светот како новинар; потпретседател на Комисијата за односи со верските
заедници на Република Македонија; како член на државни, црковни, новинарски и други делегации, и како човек на кого светот му е предизвик, патувањата беа тесно поврзани со запознавањето, истражувањето и афирмацијата на
македонските православни цркви, друштва и други асоцијации ширум светот.
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The Macedonians in the Diaspora have a long history dating from the second
half of the XIX century characterized by varying intensity which has lasted until
today. It was dictated by the severity of the trials through which the Macedonian
people passed in their struggle for survival in the area where the country of the
great Macedonian King Alexander the Macedonian has existed and developed.
The breakup of the Ottoman Empire and the creation of the Balkan states was a
reason for grabbing and conquering the territory of Macedonia and assimilation
of its people, within the Bulgarian, Serbian, Hellenic and Albanian states, under
the violent patronage of the Great Powers and their global interests for domination in the Balkans.
The historical injustice, and thus the immigration ordeal, especially from the
Aegean part of Macedonia is a great challenge to shed light on the suffering and
struggle of the Macedonian people for defending their national identity, religion,
culture, traditions and customs that originate from its Biblical roots. This historical fact can be found and strongly felt in the Macedonians from the Diaspora, who
being members of one of the oldest civilizations in Europe, in the battle to defend
its national cause, had to go through great trials and sufferings and confirmed
themselves as successful builders of the new world.
With the creation of a Macedonian state in 1944, after the Second World War
and the proclamation of its independence and sovereignty in 1991, the situation
in the Diaspora has rapidly changed. The crown of that historical exaltation was
the restoration of the Ohrid Archbishopric embodied in the Macedonian Orthodox Church, whose role of a unifying factor of the Macedonians came to the fore
both in ethnic Macedonia and the Macedonians in the Diaspora. Therefore, this
publication, among other things, tries to put some light to the immigrant odyssey
of the Macedonians in the world.
Journeys which usually take place by land or water, mostly by air to various
countries around the world have started from Macedonia. Although in the past
fifty years, our parents lived in Toronto, Canada, for us Macedonia was the initial
and final station on the road. All trips around the world had their purpose and
we grabbed countless meetings, memories, bunch of impressions, many materials, and love, just to name a few. However, returns to Macedonia were striking,
most exciting and filled with an indescribable love for our native country, which
wherever one goes, has deep in his soul. That love is great and hard to describe.
Therefore, this book includes material which talks about the journeys and returns
which have started and ended in Macedonia.
Macedonia is traditionally an emigrational region from which emigrational
movements of the Macedonian people and movements to the transoceanic and
other countries took place toward the mid 19th century. Such movements were
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Инаку, Македонците во дијаспората имаат долга историја која датира од
втората половина на XIX век и со различен интензитет трае сè до денес. Тоа
било диктирано од жестокоста на искушенијата низ кои минувал македонскиот народ во борбата за својот опстанок на просторот на кој постоела и се
развивала државата на големиот македонски цар Александар Македонски.
Распаѓањето на Отоманското Царство и формирањето на балканските држави, пак, биле повод и причина за приграбување и освојување на територијата
на Македонија и за нивно асимилирање како народ, во рамките на бугарската,
српската, елинската и албанската држава, под насилничкиот патрон на Големите сили и нивните глобални интереси за доминација на Балканот.
Историската неправда, а со тоа и иселеничката голгота, особено од беломорскиот дел на Македонија е голем предизвик да се фрли светлина на
страдањата и борбата на македонскиот народ за одбрана на нивниот национален идентитет, верата, културата, традициите и обичаите, кои извираат од
неговите библиски корени. Тој историски факт може да се најде и најсилно да
се почувствува кај Македонците во дијаспората, кои како припадници на една
од најстарите цивилизации во Европа, во битката за одбрана на националната
кауза, морале да минат низ големи искушенија и страдања и да се потврдат
како успешни градители на новиот свет.
Со создавањето на македонска држава во 1944 година, по Втората светска војна, и со прогласувањето на нејзината самостојност и независност во
1991 година, состојбата во дијаспората рапидно се измени. Круната на тој
историски вознес беше обновата на Охридската архиепископија во лицето
на Македонската православна црква, чија улога на обединувачки фактор на
Македонците дојде до израз и во етничка Македонија и кај Македонците во
дијаспората, кои само тие и античките Македонци се нарекуваат со тоа име.
Затоа, во оваа публикација меѓу другото, направивме обид да се осветли дел
од иселеничката одисеја на Македонците во светот.
Патувањата кои обично се одвиваат по копно или вода, а најмногу во воздух
во различни земји во светот ги започнавме токму од Македонија. И покрај тоа
што во изминатите педесетина години нашите родители живееја во Торонто,
Канада, сепак, за нас Македонија била почетна и завршна станица на патувањата. Сите патувања по светот имале своја цел, а од нив се понесени безброј видувања, спомени, куп впечатоци, многу материјали, љубов... Сепак, враќањата во
Македонија биле највпечатливи, највозбудливи и исполнети со една неопислива љубов кон својата родна земја, која човек и каде да оди, љубовта кон родната
грутка, кон родната татковина во себе ја носи, таа љубов е голема и тешко може
да се опише. Затоа, во книгата поместуваме материјал кој зборува за патувањата и враќањата кои почнувале и завршувале во Македонија.
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especially emphasized during the second half of the 19th century and were known
as “pechalba“ (going abroad for economic reasons). With a ranging scale and intensity they have continued till the present day. Thus, according to some data, the
first group of “pechalbari“ (people who went to work abroad) reached the North
American continent in1885 and Australia in the 1920’s. However, individuals who
had joined groups of pechalbari from the neighboring and other countries had
crossed the ocean even before that.
The wave of emigration from Macedonia, mainly from the traditionally emigrational regions: Lerin, Bitola, Prespa, Kostur, Voden, Tetovo, Ohrid, Solun, Struga, Prilep, and other parts of Macedonia, intensified following the Ilinden Uprising
in 1903. Nevertheless, emigration of the Macedonians from their country gained
greater dimensions during the period that followed the partitioning of Macedonia,
throughout the Balkan and First World Wars. This was above all, the result of the
unbearable political, economic, social, and security position of the Macedonian
population. Therefore, according to some data during this period from all three
parts of the partitioned Macedonia, about 60% of the emigrated Macedonians
came from the Aegean part; 30% came from the Vardar part; and 10% from the
Pirin part. According to the Special Commission of the UN for the Balkans, in its
report of 13 May, 1949, a total of 232,000 Macedonians emigrated from Aegean
Macedonia. In their place the Greek authorities brought Greek refugees (prosvigi)
from Asia Minor and colonized the Aegean part of Macedonia.
Emigration to the Transatlantic countries intensified perceptibly following
the Second World War, especially after the defeat of the Democratic Army in
the Civil War in Greece, on whose side the Macedonian population from Aegean
Macedonia had participated massively finally hoping to get its national and social
rights. At the same time, the liberalization of the former SFRY policy on going
abroad to work in other countries lead to emigration of a large number of citizens of what was then the Socialist Republic of Macedonia. However, the scale,
dynamics, and character of the migratory movements from the beginning till the
present day, vary in form and content and correspond to the phases of the social,
economic, and political development of Macedonia, as well as to the changes in
the migration policies of the countries to which they migrated.
The number of Macedonian migrants increases from year to year as a result
of the migration movements, the growing birthrate, and other factors. There is no
complete and more precise information regarding the number of Macedonians
in the Balkans and the Macedonian emigrants in the transatlantic countries, the
European Union, and other countries. Official statistical data, on the other hand,
regarding the number of Macedonian emigrants throughout the world, are unrealistic for many reasons.
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Македонија е традиционално имигрантско подрачје од каде преселничките движења на македонскиот народ и одењето во прекуокеанските и други земји, се јавуваат кон средината на XIX век. Таквите движења особено се
изразени во втората половина на XIX век, кои се познати како печалбарски
движења. Тие се со променлив обем и интензитет и траат сè до денес. Така,
според некои податоци, првата група печалбари пристигнала на северноамериканскиот континент во 1885 година, а во дваесеттите години од XX век и во
Австралија. Меѓутоа, поединци, приклучени во печалбарските групи од соседните и други земји, заминале преку океанот и пред тоа.
Бранот на иселување од Македонија, главно, од традиционално иселеничките краишта: Леринско, Битолско, Преспанско, Костурско, Воденско, Тетовско, Охридско, Солунско, Струшко, Прилепско и други делови на Македонија
се засилил по Илинденското востание, во 1903 година. Меѓутоа, иселувањето на Македонците од својата земја било со засилен интензитет во периодот
по поделбата на Македонија, во текот на балканските војни и Првата светска
војна, што биле резултат, пред сè, на неподносливата политичко-економско,
социјална и безбедносна состојба на македонското население. Така, во тој
период, според некои податоци, од сите три дела на распарчена Македонија
околу 60 отсто од сите иселеници Македонци биле од егејскиот, 30 отсто од
вардарскиот и 10 отсто од пиринскиот дел. Според специјалната комисија,
пак, на Обединетите нации за Балканот, во Извештајот од 13 мај 1949 година,
од Егејска Македонија се иселиле вкупно 232.000 Македонци, а на нивно место грчките власти доселиле и го колонизирале егејскиот дел на Македонија
со бегалци (Просвиги), претежно Турци со православна вера од Мала Азија.
По Втората светска војна, особено по поразот на Демократската армија во
Граѓанската војна во Грција, на чија страна масовно учествуваше и македонското население од Егејска Македонија, со надеж дека конечно ќе ги добие
своите национални и социјални права, иселувањето во прекуокеанските земји
осетно се засилило. Исто така, со либерализацијата на политиката за одење
на работа во други земји од поранешна СФРЈ, дошло до иселување на голем
број граѓани на тогашна Социјалистичка Република Македонија. Меѓутоа, големината, динамиката и карактерот на преселничките движења од почетокот
па до денес, се различни и по форма и по содржина и соодветствуваат на фактите на општествено-економскиот и политичкиот развој на Македонија, како
и на промените во миграциските политики на земјите на доселувањето.
Поради миграциските движења и поради зголемувањето на наталитетот и
други фактори, бројот на македонските иселеници расте од година во година.
Не постојат целосни и попрецизни податоци за Македонците на Балканот и за
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Thus, according to them, in the USA there are 20,365 Macedonians (US Census Bureau, 1990,) in Canada there are approximately 54,000 Macedonians; in
Australia there are 42,199 Macedonians (according to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia); in the Federal Republic of Germany there are
49,400 legal residents (according to the central Statistics Bureau of SRG, 1999);
in Switzerland 53,907 are legal residents; in Belgium 2,059 are legal residents; in
the Netherlands there are 577 (according to the Dutch Bureau of Statistics;) in
the Great Dukedom of Luxembourg there are 358; in Italy there are 21,988 (according to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia;) in Austria
there are 21 (“Statistic Austria“;) in Poland there are 150 Macedonian families (according to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia;) and in
the Former Federal Republic of Yugoslavia there are 47,200 according to the official census. On the other hand, according to an Austrian source, approximately
seven million people lived in ethnic Macedonia at the beginning of the last, the
twentieth, century.
However, some more realistic estimates show that, in addition to the Macedonian population in the Republic of Macedonia (1,378,687 – according to the
1994 census) more than 300,000 live in Bulgaria, approximately 250,000 live
in Greece, more than 150,000 live in Albania, and approximately 100,000 live in
Serbia and Monte Negro. It has also been estimated that since the 19th century
about 600 – 700, 000 Macedonians from every part of Macedonia migrated to
various countries around the world.
Without complete statistical and other information it is quite difficult to determine the exact number realistically. Nevertheless, there are estimates that
approximately 500,000 Macedonian immigrants live in the USA, Canada, and
Australia. Of these, about 150,000 live in the USA, close to 150,000 are in Canada,
and over 200,000 are in Australia and New Zealand. The majority of these come
from Aegean Macedonia, and the Republic of Macedonia, while a small number
come from the Macedonian part in Bulgaria and Albania. On the other hand, according to an Austrian source, approximately seven million people lived in ethnic
Macedonia at the beginning of the last century.
It has been estimated that approximately 150,000 residents of Macedonian
origin live in the European Union alone (Germany, Sweden, Denmark, Norway,
France, Belgium, Switzerland, Austria, Italy, Great Britain, followed by Slovenia,
Croatia, the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Romania, the Ukraine, and
Russia,) and other countries. There are also a large number of ethnic Albanians
from Macedonia in the European Union. There is also a certain number of settlers
of Macedonian origin who live in South America, Egypt, Israel, South Africa, Uzbekistan, and Turkey where there is a large number of Macedonian Muslims and
ethnic Turks from Macedonia.
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македонските доселеници во прекуокеанските земји, Европската унија и во
други земји. Официјалните статистички податоци, пак, за бројноста на македонските доселеници низ светот, се нереални од многу причини.
Така, според нив во САД има 20.365 Македонци (Биро за попис на САД,
1990 година), во Канада има околу 54.000 Македонци, во Австралија 42.199
Македонци, според Министерството за надворешни работи на Република
Македонија (МНР на РМ) во Сојузна Република Германија 40.400 со регулиран престој (Централен статистички уред на СРГ, 1999 година, во Швајцарија
53.907, со регулиран престој, во Белгија 2.059 со регулиран престој, во Холандија 577 (Холандско биро за статистика), во Големото Војводство Луксембург
358, во Италија 21.988 (според МВР на Р.М., во Австрија 21 („Статистика на
Австрија), во Полска 150 македонски семејства (според МВР на РМ, а во поранешна Република Југославија 47.200, според официјалниот попис. Според
еден австриски извор, пак, во етничка Македонија во почетокот на минатиот,
(XX) век живееле околу седум милиони луѓе.
Меѓутоа, некои пореални процени зборуваат дека, покрај македонското
население во Македонија (1.378.687)- според пописот во 1994 година), во Бугарија живеат повеќе од 300.000 Македонци, во Грција околу 250.000, во Албанија повеќе од 150.000, а во Србија и Црна Гора околу 100.000 Македонци.
Исто така, се проценува дека од средината на XIX век па до денес, од сите
делови на Македонија, во разни земји во светот се преселиле од 600 до 700
илјади Македонци.
Во отсуство на целосни статистички и други податоци, мошне тешко е да се
утврди точниот број, меѓутоа, се проценува дека во САД, Канада и во Австралија живеат околу 500.000 македонски доселеници, од кои околу 150.000 во
САД, приближно 150.00 во Канада и повеќе од 200.000 во Австралија и Нов
Зеланд, од кои поголемиот број се од егејскиот дел на Македонија и од Република Македонија, а мал број од македонскиот дел во Бугарија и во Албанија.
Се проценува дека само во Европската унија (Германија, Шведска, Данска, Норвешка, Франција, Белгија, Швајцарија, Австрија, Италија, Велика
Британија, потоа во Словенија, Хрватска, Чешка Словачка, Полска, Унгарија,
Романија, Украина, Русија и други земји) живеат околу 200.000 граѓани од македонско потекло. Исто така, во Европската унија има голем број етнички Албанци од Македонија. Постои одреден број дојденци од македонско потекло
коишто живеат во Јужна Америка, Египет, Израел, Јужна Африка, Узбекистан
и во Турција каде има голем број Македонци-муслимани и етнички Турци од
Македонија.
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There are Macedonians who live in Pakistan that refer to themselves as descendents of the army of Alexander the Great. Namely, on the Himalayas in the
easternmost part of Pakistan, there is a tribe that differs from every other tribe
around it. They are tall and blond. They have their own autonomous country which
they call Hanza, or Hanza-kut, and speak a burushaski language and consider
themselves Macedonians, descendents of Alexander. The Constitution of this Himalayan country states that they are descendents of Alexander the Great and
his generals. Their flag is red and has a golden eight-ray Sun. In recent times they
adopted the Islamic religion, but have retained their old traditions.
The issue regarding the Macedonians of Muslim religion is a significant chapter in the historical development of the Macedonians in the Diaspora. There are
several hundred thousand of them in Istanbul, Ismir, Bursa, and other cities in
Turkey, as well the countries of the European Union. These people mainly came
from the areas of Debar, Reka, the village of Gorno Vranovci, Skopje, Tetovo, Gora
in Kosovo анд Метохија, and other areas.
Characteristically, this Macedonian population adopted the Islamic religion
but retained the Macedonian language, culture, customs, and traditions brought
with them from Macedonia. As a result of the desires and efforts of the Macedonians of Muslim religion to maintain their origins in the new environment,
there they established cultural and artistic, and other clubs and associations of
Macedonian character. Their love of Macedonia and the links with their ancestors’
hearths are truly great. It is also a similar or perhaps identical case with the ethnic Turks from Macedonia who are nostalgically connected to the birth places of
their ancestors. This contributes on a spiritual, cultural, and especially economic
scale to the strengthening of relations between the Republic of Turkey and the
Republic of Macedonia.
Therefor, it is usualy sad that Macedonia is and will be a place where different
civilizations and religions are crossing, ranging from ancient times until today.
Thus, in this Balkans region, Christianity appeared centuries ago, that is, ever
since the apostle Paul came to Macedonia. Macedonia as a country is repeatedly
mentioned in the Bible. Historically, starting from the ancient times of Alexander
of Macedonia, through the Roman and Byzantine periods, as well as through the
large migrations of various tribes to the south, and then during the Ottoman period, Macedonia has been a crossroads of nations, civilizations, cultures, languages
and religions.
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Има Македонци кои живеат и во Пакистан и кои се нарекуваат потомци од
војската на Александар Македонски. Имено, на Хималаите, во најисточниот
дел на Пакистан, живее племе кое се разликува од сите наоколу. Тие се високи
и русокоси. Имаат своја автономна држава која ја нарекуваат Ханза или Ханзакут, а говорат бурушевски јазик и себеси се сметаат за Македонци, потомци на Александар Македонски. Во Уставот на таа хималајска држава пишува
дека се потомци на Александар Македонски и неговите генерали. Знамето им
е црвено, со златно сонце со осум зраци. Во поново време, малкумина ја прифатиле исламската религија, но си ги чуваат своите стари традиции.
Значајно поглавје во историскиот развој на Македонија во дијаспората е и
прашањето на Македонците со муслиманска вероисповед. Нив ги има неколку стотини илјади во Истанбул, Измир, Бурса и во други градови во Турција,
како и во земјите на Европската унија и во прекуокеанските земји. Тие се дојдени претежно од Дебарско, од реканскиот крај, од Горно Врановци, Скопско,
Тетовско, Гора, во Косово и Метохија и од други места.
Карактеристично за оваа македонска популација е тоа што ја примиле
муслиманската вера, а го задржале македонскиот јазик, културните вредности, обичаите и традициите донесени од Македонија. Како резултат на желбите и напорите на Македонците со муслиманска вероисповед да ги зачуваат
своите корени во новите средини, тие таму формирале културно-уметнички и
други друштва и асоцијации со македонски карактер. Слични или идентични
се случаите со етничките Турци во Македонија, кои носталгично се поврзани
со родната земја и местата на своите предци. Тоа придонесува да се јакнат
врските на духовен, културен, и, особено, на економски план меѓу Република
Турција и Република Македонија.
Затоа обично се вели дека Македонија е и ќе биде место каде што се вкрстуваат различни цивилизации и религии, почнувајќи од древниот период па
до денес. Така, на овие балкански простори христијанството се појавило пред
многу векови, односно уште од времето кога апостол Павле дошол во Македонија. Македонија како земја, повеќе пати се споменува и во Библијата. Историски гледано, почнувајќи од древните времиња на Александар Македонски,
преку римскиот и византискиот период, како и преку големите миграции на
различни племиња кон југ, а потоа и за време на отоманскиот период, Македонија била раскрсница на нации, цивилизации, култури, јазици и религии.
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t seems that Macedonian millennial existence looks like a long, rare and
almost incredible story, nestled in the annals of originality and eternity.
The examples of such endurance of a people who went through such turbulent amplitudes through the centuries are very rare. Rare are the examples of a country like Macedonia, which is so rich in cultural and civilization
virtues and peculiarities of historical and epic values. Macedonia as an ethnic
and social entity crossed and went through the stages of denial, exhausting
disadvantage of dividing and tearing of long and bloody revolts and battles,
that is, until the moment when Macedonia, like a Phoenix stepped on the historical stage and became an integral and respected part of the great European world and universal family.
The endless, long and hard road is also filled with the glossy pages of Macedonian endurance and hardness, as Biblical Macedonia went through a maze of
stubborn disobedience, to be finally established and confirmed as a nation, unfortunately, by the middle of the XX century. And, as a people of European profile, located in the heart of the Balkans, on the territory of ancient Macedonia,
where old cultures and Roman civilization left numerous marks and Christianity
and Islam have long fought for prevalence. The Macedonian people have survived
despite all kinds of pressures, threats and old disfiguring, managing to be saved,
thanks to its cultural consolidation. Although the benevolence of the fate usually
avoided Macedonia, its centurial exhausting struggles, uprisings, rebellions and
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М

акедонското милениумско опстојување, како да наликува
на долга, ретка и, речиси, неверојатна приказна, сместена
во аналите на посебноста и бессмртноста. 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 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

Поврзаноста на Израел и Македониjа

287

Slavé Katin • ISRAEL AND MACEDONIA

obstinacies taught the Macedonian people to successfully overcome the harsh
school of survival and led to the final nation-state form.
Between the two World Wars the authorities in Australia, Canada, USA, European states, and other countries of the Diaspora did not register the Macedonians’ religious structures as Macedonian institutions because even in their own
country they did not have an autocephalous church at the time. Thus, according
to their travel documents the Macedonian emigrants could not register as Macedonians. There, too, their national identity was negated, which is all part of the
historical objective reality of the Macedonians in the Diaspora. For this reason
in their new environments in the past a certain number of Macedonians satisfied their church, family, matrimonial, traditional, cultural, and similar needs at
the other orthodox churches. These included Bulgarian, Greek, Serbian, Russian,
Ukrainian, Syrian, and other orthodox churches, as well as buildings of the Catholic, or Anglican Church and some Protestant churches.
However, as a result of the love of Macedonia the idea was born to establish a
church council in the Diaspora, in Melbourne more precisely. The first Macedonian
Orthodox Church outside of the Macedonian borders, St. George’s, was dedicated
here. This is how this event was described in the newsletter of the Church Board
in Melbourne: “The Macedonian emigrants in Melbourne, led by the ideas of the glorious Ilinden fighters for national and church liberation, at the same time having this
right in democratic Australia, to freely express their national feeling, a large meeting
was held on the 14 May, 1956 and a decision was reached to build a church center... we are forced to build our own church due to the numerous difficulties we are
experiencing with foreign churches: the inability to understand foreign languages,
the inability to express our troubles and difficulties, while the priests of other nationalities are not familiar with our religious customs, and if any of them are familiar,
they tendentiously wish to divert them to their own customs, all with specific aims
and purposes...“
St. George’s Church in Melbourne was the first Macedonian church on the
Australian Continent, and the Macedonian Diaspora in general, that was blessed
by a Macedonian bishop in a joint service with Macedonian priests. For all the
Macedonians in Melbourne and Australia this event was of particular importance
and represents the foundation stone to the organized establishment and construction of a large number of Macedonian Orthodox churches in the Diaspora.
As a result of this their number has been increasing constantly so that at present there are about eighty active churches and church communities and monasteries with the four eparchies of the Macedonian Orthodox Church: the American – Canadian, Australia - New Zealand, Sydney - Australian and the European
eparchy. These eparchies provide conditions for an increasing affirmation of the
entire national and cultural heritage and modern progress of the Church and the
Macedonian nation in general. Through their activities the eparchies represent
a live bridge of friendship between the Republic of Macedonia and the countries
in which the Macedonian emigrants reside. The role and positive attitude of the
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одминувала, сепак, многувековната исцрпувачка борба, востанијата, буните
и пркосите, го научија македонскиот народ успешно да ја совладува суровата
школа на опстанокот и конечниот национално-државен облик.
Меѓу двете светски војни властите во Австралија, Канада, САД, европските држави и во други земји во дијаспората не се регистрирани верски објекти
на Македонците како македонски институции, бидејќи дури и во сопствената
земја немале автокефална црква во тоа време. Така, според патните исправи
македонските иселеници не можеле да се запишат дека се Македонци. И таму
им бил негиран националниот идентитет, што е дел од историската објективна вистина за Македонците во дијаспората. Затоа, во минатото одреден број
на македонски доселеници своите црковни, семејни, брачни, традиционални,
културни и слични потреби ги извршувале во другите православни цркви.
Особено во бугарски, грчки, српски, руски, украински, сириски и други православни цркви, како и во објекти на Католичката, односно Англиканската црква
и некои протестантски цркви.
Mеѓутоа, како резултата на љубовта кон Македонија се родила идејата
за формирање македонска црквовна општина во иселеништвото, и тоа во
Мелбурн. Таму е осветен првиот македонски православен храм надвор од
границите на Македонија, црквата „Свети Ѓорѓи“. Еве што пишува за овој настан весникот на Црковниот одбор од Мелбурн: „Македонската емиграција во
Мелбурн раководена од идеите на славните илинденци, на национално и црковно ослободување, притоа имајќи право во демократска Австралија слободно да
го изрази своето национално чувство, на 14 мај 1956 година се собра на голем
митинг и реши да изгради свој црковен центар... За изградба на нашата црква
принидија многу тешкотии што ги имаме со туѓите цркви, неразбирањето на
туѓите јазици, неможноста да ги искажеме своите маки и потреби, а и свештениците од другите националности не ги знаат нашите верски обреди, а
ако, пак, некои од нив и ги знаат тенденциозно сакаат да ги извртуваат кон
своите, со оправдани намери и цели...“
Црквата „Свети Ѓорѓи“ во Мелбурн е прв македонски храм на австралискиот континент, а и воопшто во иселеништвото, осветен од македонски владика, во сослужение со македонски свештеници. Тој чин за сите Македонци во
Мелбурн и Австралија е од особена важност и претставува камен-темелник
за организирано формирање и изградба на голем број македонскати православни цркви во дијаспората. Тој број постојано се зголемува, и денес активно
работат околу осумдесетина цркви и црковни општини и манастири со четири
епархии на Македонската православна црква: Американско-канадскоата, Австралиско-новозеландската, Сиднејско-австралиската и Европската епархија.
Епархиите обезбедуваат услови за се‘ поголема афирмација на целокупното
национално-културно наследство и современиот напредок на Црквата и на
македонскиот народ во целина. Со своите активности епархиите претставуаат
жив мост на пријателски односи меѓу Република Македонија и земјите каде
што живеат македонските иселеници. Исто така, од огромно значење е и улогата и позитивниот однос на македонските верници и свештени лица во тие
македонски црковни институции.
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Macedonian believers and the clergy in those Macedonian church institutions in
the Diaspora are also of huge significance.
As soon as the St. George’s Council was established in Melbourne, initiatives
began for organization of Macedonian Orthodox churches and church councils
on the North American Continent. Strong national feelings and awareness were
aroused among the Macedonian emigrants in the USA and Canada. As a result of
this in Columbus, Ohio, the first church council was established as early as 1958.
Later, on 14 October, 1962 the foundation stone was placed, and one year later, in
June, the St. Peter and Paul’s Church in Garry, Indiana was dedicated. On 5 April,
1964 in Toronto the foundation stone was placed for the St. Clement of Ohrid
Church, dedicated on 15 April, 1965. This church is above all a beautiful sample of
Christianity and at the same time one of the largest and most impressive churches the Macedonians have in the Diaspora.
The Macedonian Orthodox churches and church communities are cultural, educational, folklore, literary, and sports centers at the same time. These are places
that continue to nurture the Macedonian tongue, religion, traditions, and customs.
They are the working places of ethnic folklore groups and clubs which are true ambassadors of the rich Macedonian folklore. At the same time these churches are
places where the young generations of Macedonian descent can gather and socialize. The various clubs, such as the women’s club, the folklore, literary, sports,
and other clubs have developed numerous activities. The role of these church
communities is of immense value in the enrichment of the overall activities of the
Macedonian emigrants representing an inseparable part of the rich cultural living
of Macedonia, with which they maintain constant and permanent relations.
Thus, before the global public and in the communities where they live, the
Macedonian emigrants show their Macedonian belonging with much pride. Even
more so, thanks to the multicultural policy, the Macedonian emigrants nurture
their national traditions with great enthusiasm and inspiration; they present
their rich folklore; they sing their folk songs in public places, and dance their beautiful Macedonian folk dances. In fact, in their new environment they affirm the
Macedonian name, cultural and historical past, and present. At the same time, the
multicultural programs are themselves reason for expansion of the collaboration
and emancipation of the emigrants in many areas of living. This especially applies
to culture, literature, sport, the issues and problems of education, radio and television, social and humanitarian aid, and other areas.
Therefore, it is rightfully said that the Macedonian Orthodox churches and
church communities in the Diaspora are an expression of Macedonian unity and
directly contribute to the affirmation of the Macedonian people. In fact, through
the cultural and educational, religious and national forms of gathering in the
Macedonian Orthodox churches and church communities the Macedonians went
beyond the narrow forms of acting and are affirming themselves as an important
ethnic group in their new environments.
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Веднаш по формирањето на црквата „Свети Ѓорѓи“ во Мелбурн, започнале
иницијативи за формирање македонски православни цркви и црковни општини на северноамериканскиот континент (САД и Канада), што се појавија како
резултат на силните национални чувства и свест кај македонските доселеници и тоа: во Колумбос, Охајо во 1958 година, за потоа, на 14 октомври 1962
година да се постави камен-темелникот, а по една година, во јуни е осветена
црквата „Свети Петар и Павле“ во Гери, Индијана. На 5 април 1964 година, пак,
во Торонто е поставен камен-темелник на „Свети Климент Охридски“, која е
осветена на 15 април 1965 година и која претставува една од најголемите и
најимпозантните цркви што Македонците ги имаат во дијаспората.
Треба да се истакне дека во македонските православни цркви и црковни
општини, кои во исто време се културно-просветни, фолклорни, литературни и
спортски центри, се слуша и се продолжува векот на македонскиот збор. Таму
работат етнички фолклорни групи и секции кои се вистински амбасадори на
богатиот македонски фолклор, а во исто време, тие се место за собирање и
другарување на младите генерации од македонско потекло. Преку женските,
фолклорните, литературните, спортските и другите секции се развиваат бројни активности. Таму се печатат црковни весници, списанија, билтени и други
публикации. Црковните општини имаат непроценлива улога во збогатувањето на севкупните активности на македонските доселеници и претставуваат
нераскинлив дел од богатото културно живеење на Македонија, со која тие
имаат постојани и трајни врски.
Денес македонските иселеници пред светската јавност и во средините во
кои живеат, со гордост ја истакнуваат својата македонска припадност. Уште
повеќе благодарение на мултикултурната политика, македонските иселеници, со голем ентузијазам и полет ги негуваат своите народни традиции; го презентираат својот богат фолклор, потоа на јавни места ги пеат своите народни
песни и ги играат убавите македонски ора. Всушност, во новите средини тие
го афирмираат македонското име, културно-историското минато и сегашноста. Програмите, пак, за мултикултура претставуваат своевиден повод за
проширување на соработката и за еманципација на доселениците во многу
области на живеењето. Пред сѐ, тоа се однесува на културата, литературата,
спортот, на прашањата и проблемите од областа на образованието, радиото и
телевизијата, социјалната и хуманитарната грижа и други области.
Затоа со право се вели дека Македонските православни цркви и црковни општини во дијаспората го одразуваат единството на Македонците и
непосредно придонесуваат за афирмација на македонскиот народ. Преку
културно-просветните, верските и националните форми на собирање во македонските православни цркви и црковни општини, Македонците, всушност,
излегоја од тесните рамки на дејствување и се афирмираат како важна етничка група во новите средини.
Денес во САД постојат следните дваесет и една македонски православни
цркви, црковни општини и манастири: „Свети Петар и Павле“ во Краун Поинт, Индијана, „Успение на Пресвета Богородица“ во Колумбос, Охајо, „Свети
Ѓорѓи“ во Сираќуз, Њујорк, „Свети Великомаченик Димитрија“ во Рочестер,
Њујорк, „Свети Богородица“ во Детроит, Мичиген, „Свети Ѓорѓи Кратовски“
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Generally in the USA there are twenty one Macedonian Orthodox churches,
church communities, and monasteries, these being the following: St. Peter and Paul
in Crown Point, Indiana; Assumption of Saint Mary in Columbus, Ohio; St. Prophet
Ilija in Cincinnati; St. Clement of Ohrid in Lorain; St. Nikola in Kenton; St. George
in Syracuse, New York; St. Martyr Dimitrija in Rochester, St. Clement of Ohrid in
New York, St. Cyril and Methodius in Buffalo; St. Mary and St. George of Kratovo in
Detroit, Michigan; St. Cyril and Methodius in Cider Grove, St. George Monastery in
Randolph, St. Nikola in Totowa, New Jersey; St. Cyril and Methodius and St. Petka
in Chicago, Illinois; St. Mary in Los Angeles, California; while in the process of establishment are the following: St. Naum of Ohrid in Philadelphia, Pennsylvania; St.
Dimitrija in Miami, and St. John the Baptist in Tarpon Springs, Florida.
In Canada there are ten Macedonian Orthodox churches, church communities, and monasteries, of which the following: St. Clement of Ohrid in Toronto; St.
Prophet Ilija in Mississauga; St. Dimitrija Solunski in Markham; St. Nedela in Ajax;
St. Naum Ohridski in Hamilton; St. Nikola in Windsor; St. Mary in Cambridge, all in
Ohio; while the following are being established presently: St. Nikola in Unionville; St.
Ilija (monastery) in Toronto, Ontario; and St. Atanasij in Faber Ville, Laval, Quebec.
In Australia there are about thirty Macedonian Orthodox churches, church
communities and monasteries, of which the following: St. George and St. Mary in
Epping; St. Clement of Ohrid (monastery) in King Lake; St. Prophet Ilija, in Foots
Cray; St. Nikola in Preston; St. Dimitrija Solunski in Springville; Assumption of St.
Mary in St. Albans; St. John the Baptist in Geelong; all in Victoria; St. Cyril and
Methodius in Roseberry; St. Nikola in Cabrammatta; St. Petka in Rockdale; St. Prorok Ilija in Queenbean; St. Clement of Ohrid in Port Kembla; St. Mary in Hamilton
(Newcastle) all in New South Wales; St. Mary in New Farm (Brisbane) Queensland;
St. Naum of Ohrid in Adelaide (Findom), South Australia; the centre of the united Macedonian community of St. Nikola in Northern Perth, and the Macedonian
community centre of St. Nikola in Perth, Western Australia; St. Mary’s Church in
Sydenham; St. Christ’s Resurrection in Carlton; The Macedonian Orthodox Monastery of St. Clement of Ohrid in Rocklin; St. Zlata Meglenska in Veriby; St. Petka
in Mill Park; St. John the Baptist in Geelong; The Macedonian Orthodox Center of
St. Clement of Ohrid in Port Kembla; St. Petka in Kembla Grange; The Macedonian
Orthodox Center of St. Holy Mother of God in Brisbane; St. Nedela in Gold Coast;
and the Assembly of the Macedonian Saints’ Church in Auckland, New Zealand.
In the countries of the European Union and other countries the following
Macedonian Orthodox churches and church communities have been established:
St. Cyril and Methodius in Gothenburg, Sweden; St. Naum of Ohrid in Malme; St.
Clement of Ohrid in Copenhagen, Denmark; St. Spas in Lacen, Hanover, Germany;
St. Holy Trinity in Munich; St. Gjorgi Kratovski in Hamburg; St. Cyril and Methodius
in Stuttgart; St. Nikola in Mainz; St. Cyril and Methodius in Dortmund; St. Clement
of Ohrid in Berlin; St. Dimitrija in Allen, St. Archangel Mikhail in Billefeld; St. Atanas in Nierenberg; St. Mary in Biblingen, Sindenfilgen; St. Archangel Mikhail in Eshvailer, Achen; St. Nikola in Ingolschtadt; and St. Dimitrij in Hurt. In Switzerland:
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во Фармингтон Хилс (Детроит), Мичиген, „Свети Кирил и Методиј“ во Пасик и
Сидер Гроув, „Свети Ѓорѓи“ во Рандолф, Њу Џерси, „Свети Климент Охридски“
во Њујорк, „Свети Никола“ во Тотова, Њу Џерси, „Свети Кирил и Методиј“ во
Бафало, Њујорк, „Свети Кирил и Методиј“ во Чикаго, Илиноис, „Свети Петка“
во Чикаго, Илиноис, „Свети Пророк Илија“ во Синсинати, Охајо, „Свети Климент Охридски“ во Лореин, Охајо, „Свети Никола“ во Кентон, Охајо, „Свети Богородица“ во Лос Анѓелес, „Свети Наум Охридски“ во Филаделфија, Пенсилванија, „Свети Димитрија“ во Мајами, Флорида, „СветиЈован Крстител“ Тарпон
Спрингс, Флорида и „Св. Богородица“ во Сеин Луис, Мисури.
Во Канада, пак, постојат следните десет македонски православни цркви
црковни општини манастири: „Свети Климент Охридски“ во Торонто, Онтарио,
„Свети Пророк Илија“ во Мисисага, Онтарио, „Свети Димитрија Солунски“ во
Маркам, Онтарио, „Свети Недела“ во Ајџекс, Онтарио, „Свети Наум Охридски“
во Хамилтон, Онтарио, „Свети Никола“ во Винѕор, Онтарио, „Свети Богородица“ во Кембриџ, Онтарио, „Свети Никола“ во Јунионвил, Онтарио, „Свети
Илија“ (манастир) во Торонто, Онтарио, и „Свети Атанасиј“ во Лавал, Квебек.
Во Австралија се формирани следните македонски православни цркви,
црковни општини и манастири: „Свети Ѓорѓи и Пресвета Богородица“ во Епинг,
Викторија, „Свети Климент Охридски“ (манастир) во Кинг Леик, Викторија, „Свети Пророк Илија“ во Футскрај, Викторија, „Свети Никола“ во Престон, Викторија,
„Свети Димитрија Солунски“ во Спрингвил, Викторија, “Успение на Пресвета
Богородица“ во Ст. Албанс, Викторија, „Свети Јован Крстител“ во Џилонг, Викторија, „Свети Кирил и Методиј“ во Розбери, Нов Јужен Велс, „Свети Никола“ во
Кабрамата, Нов Јужен Велс, „Свети Петка“ во Рокдел, Нов Јужен Велс, „Свети
Пророк Илија“ во Квинсбијан, „Свети Климент Охридски“ во Канбера, „Свети
Димитрија Солунски“ во Волонгонг, Нов Јужен Велс, „Свети Климент Охридски“
во Порт Кембла, Нов Јужен Велс, „Свети Богородица“ во Хамилтон (Њукасел),
Нов Јужен Велс, „Свети Богородица“ во Њу Фарм (Бризбен), Квинсленд, „Свети Наум Охридски“ во Аделајд (Финдом), „Свети Никола“ во Северен Перт (Антов), Западна Австралија, Центар на македонската обединета општина во Вест
(манастир), Западна Австралија, „Свети Никола“ во Северен Перт, Западна Австралија, Македонски општински центар „Свети Никола“ во Перт, Западна Австралија, Соборна црква “Пресвета Богородица“ во Сиденхам, Викторија, „Свети
Христово воскресение“ во Карлтон, Македонски православен манастир „Свети
Климент Охридски“ во Роклин, „Свети Злата Мегленска“ во Вериби, „Свети Петка“ во Мил Парк, „Свети Јован Крстител“ во Џилонг, Македонски православен
центар „Свети Климент Охридски“ во Порт Кембла, „Свети Петка“ во Кембла
Греинџ, Македонски православен центар „Свети Богородица“ во Бризбен, „Свети Недела“ во Голд Кост, “Собор на македонските светители“ во Окланд, Нов
Зеланд.
Во Европската Унија и во други западноевропските земји постојат или се
формирани следните македонски православни цркви: во Шведска: „Свети Кирил и Методиј“ во Гетеборг,„Свети Наум Охридски“ во Малме; во Данска „Свети
Климент Охридски“ во Копенхаген; во Германија: „Свети Спас“ во Лацен, Хановер, „Свети Тројца“ во Минхен, „Свети Ѓорѓи Кратовски“ во Хамбург, „Свети Кирил и Методиј“ во Штутгарт, „Свети Никола“ во Мајнц, „Свети Кирил и Методиј“
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St. Naum of Ohrid in Spreitenbach; and St. Mary in Tichino. In France: St. Clement
of Ohrid in Paris. In England: St. Archangel Mikhail in London. In the Netherlands:
St. Stefan. In Italy: St. John the Baptist in Torino. In Austria: St. Naum of Ohrid in
Vienna, and there are ongoing efforts to establish Macedonian Orthodox churches in Belgium and the other countries of the European Union.. In Croatia: St. Zlata
Meglenska in Zagreb; St. Naum of Ohrid in Split; and St. Jovan Osogovski in Pula.
In Slovenia: St. Clement of Ohrid in Kranj and Ljubljana, and in the South African
Republic: “St. Naum of Ohrid“ in Cape Town.
Following the independence of the Republic of Macedonia and its becoming
a sovereign and independent state, and the decline of the Enver regime, conditions became more favorable for greater closeness of the Macedonians mostly
in Albania, and in the other neighboring countries. Thus, in Albania there was restoration and renovation of the Macedonian Orthodox churches in Mala Prespa,
Golo Brdo, and other towns and villages where there is a Macedonian population.
There was also massive christening of the Macedonian Christian population, as
well as establishment of associations of the Macedonian Christians and Macedonian Muslims, the majority of which live in Prespa, Golo Brdo, Korcha, Tirana,
and other places in Albania. In a large number of places that have a Macedonian
population, particularly in Mala Prespa, the MOC plays an important role in everyday life. Thus, a large number of churches and monasteries were restored and
reconstructed with the help of donations from business owners, the Government
of the Republic of Macedonia, and especially individuals and Macedonian Orthodox Churches and organizations abroad. The following are among the more significant churches: St. Vasilij in the village of Leska, St. Gyorgi (St. George) in Dolna
Gorica, St. Gyorgi in Globochani, St. Marena in Tuminec, St. Nestor and St. Gyorgi
in Vrbnik, St. Arhangel Mihail in Pustec, St. Arhangel Mihail in Cerje, St. Arhangel
Mihail in Zrnovsko, and St. Arhangel Mihail in Shulin.
Construction of a Macedonian Orthodox church, St. Zlata Meglenska, began
in the village of S’potsko, near Voden (Edessa), which is also where the founder,
archpriest Nikodim Carknjas comes from. Construction of the church is supported
by a large number of emigrants in the Diaspora, especially who come from Aegean
Macedonia. In other places in Aegean Macedonia also efforts are being invested
toward construction of churches which would be under jurisdiction of the Macedonian Orthodox Church.
In Bulgaria, too there are efforts to build new churches for the Macedonians in
the Pirin part of Macedonia, which would be under the jurisdiction of the Macedonian Orthodox Church. Similar efforts are being made in Voyvodina, Serbia where
a large number of Macedonians live.
It is expected that these intentions and age old desires of the Macedonians
in the neighboring countries will be fulfilled with the emerging of the new democratic processes being transferred from the countries of the European Union. This
will resolve the injustice inflicted upon the Macedonian people and Macedonian
Orthodox Church - ОА by its sister Orthodox churches.
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во Дортмунд, „Свети Климент Охридски“ во Берлин, „Свети Димитрија“ во Ален,
„Свети Архангел Михаил“ во Билефелд, „Свети Атанас“ во Нинберг, „Свети Богородица“ во Библинген, Синденфилген, „Свети Архангел Михаил“ во Ешвајлер,
Ахен, „Свети Никола“ во Инголштат, „Свети Димитриј“ во Хурт; во Швајцарија:
„Свети Наум Охридски“ во Спреитенбах „Св. Богородица“ во Тичино; во Австрија „Св. Наум Охридски“ во Виена; во Франција: „Свети Климент Охридски“
во Париз; Во Англија: „Свети Архангел Михаил“ во Лондон; „Св. Стефан“ во Холандија; во Италија: „Св. Јован Крстител“ во Торино; во Хрватска: „Свети Злата
Мегленска“ во Загреб, „Свети Наум Охридски“ во Сплит, „Свети Јован Осоговски“ во Пула; во Словенија: „Св. Климент Охридски“ во Крањ и Љубљана и во
Јужноафриканската Република: „Св. Наум Охридски“ во Кејптаун.
Со осамостојувањето на Република Македонија во суверена и независна
држава, како и со паѓањето на Енверовиот режим, беа создадени поволни услови за поголемо поврзување на Македонците, пред се‘ во Албанија, а потоа и во
други соседни земји. Така, во Албанија се обновени и реновирањи православните цркви на Македонците во Мала Преспа, Голо Брдо, и другите градови и
села каде што има македонското население. Исто така, е извршено масовно покрстување на македонското христијанско население, а се формирани и здруженија на Македонците - христијани и на Македонците - муслимани, кои претежно
живеат во Преспа, Голо Брдо, Корча, Тирана, и на други места во Албанија.
Во поголем број места со македонско население во Албанија, особено во
Мала Преспа, МПЦ игра важна улога во секојдневното живеење, Така, голем
број на цркви и манастири се обновени и реконструирани со помош на донации од бизнис сопствениците, Владата на Република Македонија, а особено
поединци, од Македонската православна црква и организации во дијаспората. Меѓу нив, се следните: „Св. Василиј“ во селото Леска, „Св. Ѓорѓи“ во Долна
Горица, „Св. Ѓорѓи“ во Глобочани, „Св. Марена“ во Туминец, „Св. Нестор“ и „Св.
Ѓорѓи“ во Врбник, „Св. Архангел Михаил“ во Пустец, „Св. Архангел Михаил“ во
Церје, „Св. Архангел Михаил“ во Зрновско и „Св. Архангел Михаил“ во Шулин.
Изградбата на Македонската православна црква „Св. Злата Мегленска“
започна во селото С'потско, во близина на Воден (Едеса), чиј основачот е архимадритот Никодим Царкњас. Изградбата на оваа црква е поддржана од голем
број иселеници во дијаспората, кои особено потекнуваат од Егејска Македонија. Се прават напори и во други места во Егејска Македонија да се изградат
цркви кои ќе бидат под јурисдикција на Македонската православна црква.
Во Бугарија, исто така, се прават обиди за изградба на нови цркви за Македонците во пиринскиот дел на Македонија, кои ќе бидат под јурисдикција
на Македонската православна црква. Слични обиди се прават и во Војводина,
Србија каде што живеат голем број Македонци.
Ваквите напори и долгогодишни желби на Македонците во соседните земји на Република Македонија се очекува да се реализираат во времето на покренувањето на новите демократски процеси кои се пренесуваат од
земјите на Европската Унија. Со тоа ќе се реши една неправда нанесена од
сестринските православни цркви кон македонскиот народ и Македонската
православна црква - ОА.
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VI
MACEDONIANS IN THE
NEIGHBORING COUNTRIES
AWARDS FOR THE MACEDONIANS ACROSS SERBIA
DENIEL OF MACEDONIANS’ NATIONALITY IN GREECE
THE TRUTH ABOUT THE MACEDONIANS IN BULGARIA
IN THE MACEDONIAN MUNICIPALITY PUSTETS IN ALBANIA

„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

Panorama of Belgrade
Панорама на Белград

Athens, Greece
Атина, Грција

Brussels, Belgium
Брисел, Белгија

The village of Pustec, Albania
Село Пустец, Албанија

Monument of Gotse Delchev in Blagoevgrad, Bulgaria
Споменик на Гоце Делчев во Благоевград, Булгарија

Tirana, Albania
Тирана, Албанија

The grave of Jane Sandanski in Pirin
Гробот на Јане Сандански во Пирин

Thesaloniki, Greece
Солун, Грција

Organization Rainbow in Greece
Партија Виножито во Грција

VI
МАКЕДОНИЦИТЕ ВО
СОСЕДНИТЕ ДРЖАВИ
ПРИЗНАНИЈА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ШИРУМ СРБИЈА
ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГРЦИЈА
ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА
ВО МАКЕДОНСКА ОПШТИНА ПУСТЕЦ ВО АЛБАНИЈА

„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

RECOGNITIONS OF
THE MACEDONIANS
ACROSS SERBIA

W

ith the dissolution of the former Yugoslavia all peoples of other republics, including the Macedonians living in Serbia, have
become minorities and have had to organize themselves in
order to exercise their minority rights under the Constitution
and the national laws and regulations of the local governments in Serbia. Prior
to this, nobody had asked who you are and where are you from. Instead, there
were regional gatherings with an entertaining character. For example, there were
Montenegrin, Macedonian, Lika, Roma and other evenings at which people met,
enjoyed and spread the circle of friendship.
Nowadays, in addition to Macedonian institutions in Vojvodina, which had
worked successfully for seventy years, the Macedonians as a minority in Serbia have their new Macedonian organizations, associations, clubs, schools, folk
groups and other associations which bring hope that the situation will improve
and they will have a happier tomorrow.
Among others, we should mention the following: the National Council of
Macedonians in the Republic of Serbia, the ‘Macedonian Light’ magazine, the
‘Goce Delchev – Vranje’ Association, the ‘Tose Proeski’ singing female group in
Kacharevo, the ‘Ilinden’ Club in Jabuka, the ‘White Dawns’ Association in Pirot, the
‘Koco Racin’ House of Culture and the ‘Goce Delchev’ Primary School in Jabuka,
the ‘Makedonium’ Association from Belgrade, and the ‘Vasil Hadzimanov’ Cultural
and Artistic Society in Jabuka, among others. It seems that the greatest success
is the introduction of the Macedonian language as a public (official) language of
the Local Administration in the Plandishte municipality near Vrshac, and the election of a Member of the Serbian Parliament out of the Macedonian community.
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ПРИЗНАНИjА ЗА
МАКЕДОНЦИТЕ
ШИРУМ СРБИjА

С

о распадот на поранешна Југославија сите народи од другите републики, меѓу кои и Македонците што живееја во Србија, станаа малцинства и мораа да се организираат поради остварување на своите малцински права, според Уставот, републичките закони како
и актите на локалните самоуправи во Србија. До тоа време никој не прашуваше
кој сте и од каде сте, но, сепак, имаше регионални дружења со забавен карактер.
Така, на пример, постоеја црногорски, македонски, лички, ромски и други вечери
на кои луѓето се среќаваа, се веселеа и го ширеа кругот на пријателство.
Во овој период, покрај македонските институции, во Војводина, кои работеле со успех во период од седумдесетина години, Македонците како малцинство во Србија имаат свои нови македонски организации, друштва, клубови,
училишта, фолклорни групи и друг вид асоцијации, кои влеваат надеж дека
состојбата ќе се подобри и дека ќе имаат посреќно утре.
Меѓу другите, треба да се споменат следните: Националниот совет на Македонците во Република Србија, Списанието „Македонска виделина“, Здружението „Гоце Делчев“ - Врање, Пејачката женска група „Тоше Проески“ во
Качарево, Клубот „Илинден“ во селото Јабука, Здружението „Бели мугри“ во
Пирот, Домот на културата „Кочо Рацин“ и Основното училиште „Гоце Делчев“
во Јабука, Здружението „Македониум“ од Белград, Културно-уметничкото
друштво „Васил Хаџиманов“ во Јабука и други. Се чини дека најголем успех е
воведувањето на македонскиот јазик да биде во јавна (службена) употреба во
локалната управа на Општината Пландиште кај Вршац и избор на пратеник од
македонската заедница во Собранието на Србија.
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At Kalemegdan in Belgrade
It is often said that Belgrade is a crossroads of the Balkan Peninsula and beyond, an international communication metropolis, whose paths lead to all sides of
the world and vice versa, by land, water and by air. This is due to its geographic location, natural conditions, territorial development and other characteristics. The very
position of Belgrade gives it an extraordinary and strategic importance. Its history
is best seen in the names it had, and it is a history of an important border fortress,
a place of war and reconciliation, a place for which Avars, Slavs, Austro-Hungarians,
Turks, Bulgarians, Byzantines, Hungarians, and Germans have waged wars.
One of our remarkable events was our visit to Kalemegdan, the symbol of the
entire history of Belgrade. We took a tour through this cultural monument which
hides many secrets in the afternoon when the sun lights the Statue of the Victor
made by Ivan Mestrovic, which overhangs Kalemegdan. Kalemegdan is located
over the estuary where the Sava River flows into the Danube, taking the position
of one of the most beautiful places in Europe. But it is also a place for waging wars
and bloodshed, a place for defense, a border area, and today, it is a park for rest
and recreation, for true love outbursts, a place for meditation, for learning about
the numerous cultural and historical monuments.
Belgrade's Kalemegdan Fortress is a symbol of Belgrade, its original core, a
compound memorial complex and a part of the whole history. The past of Belgrade and the Serbian people can be read from the historical traces of the ruins
of those who destroyed and those who re-built the fortress. It was also one of the
important defensive strongholds of the Roman Empire. Many traces have been
destroyed. Thus, the Middle Age covered the ones from the Roman period, and
many of its remains are covered by the Austro–Hungarian and Turkish structures.
Medieval Upper Town, built on the plateau of Kalemegdan is an important
place in Belgrade. According to records from the 17th century, the town was
surrounded by a high wall with towers covered with lead, semi-circular bastions
and dry trenches. Squeezed within the walls were 200 houses overhung by the
Mosque of Suleiman I and Suleiman II. There was the mighty fortress composed
of towers separated by a deep moat over which a drawbridge passed. In the Upper Town, however, from the foot of Kalemegdan’s bank to the rivers of Sava and
Danube, in the form of a circular sector, stretched the Lower City, which was surrounded by fortification walls and towers.
Among the significant traces preserved from the past in the Upper City are
Despot’s gate and tower built in the early 15th century during the reign of Stefan
Lazarevic. Today the tower is transformed into an observatory. There is also the
Zindan gate with its towers, Clock (Sahat) Gate and Jaksic Tower.
During our visit we learnt that during Turkish rule Belgrade had developed into
a city with many residents as an administrative and military center with intense
commercial activity. This is also confirmed by the records of the travel writer Evliya
Çelebi who said that because the city was vivid and busy, thousands of people from
other places had settled there. Macedonians, whose number varies from year to
year, were also among the people who came and settled in Belgrade in the past.
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На Калемендан во Белград
Често се вели дека Белград 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, 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 Австро-Унгарци и Турци и Бугари, Византијци, Унгарци, Германи...
Една од впечатливите посети беше онаа на Калемегдан, симболот на целата историја на Белград. Овој споменик на културата кој крие многу тајни го
разгледавме во попладневните часови кога сонцето ја осветлуваше Статуата
на победникот од Иван Мештровиќ, што се извишува над Калемегдан. Калемегдан се издига над устието каде реката Сава се влива во Дунав, заземајќи
положба на едно од најубавите места во Европа. Но, тоа е погодно место и
за војни и за крвопролевања, место за одбрана, граничен појас, а денес, пак,
место – парк за одмор и рекреација, за вистинските љубовни изливи, место
за медитирање, за запознавање со бројните културно-историски споменици...
Белградската тврдина Калемегдан е симбол на Белград, негово првобитно јадро, сложен спомен комплекс и дел од целокупната историја. Минатото
на Белград и на српскиот народ може да се прочита од историските траги на
разурнатините на оние кои уривале и оние кои повторно ја граделе тврдината. А таа била едно од важните одбранбени упоришта на Римската Империја.
Многу траги се уништени. Така, средниот век ги покрил оние од римскиот период, а многу негови остатоци се покриени со австро-унгарско-турски градби.
Меѓу значајните траги зачувани од минатото во Горни Град се Деспотовата капија и Деспотовата кула подигнати во почетокот на XV век во времето
на Стефан Лазаревиќ. Денес кулата е пренаменета во опсервација. Тука е и
Ѕиданата капија со кулите, Сахат капијата и Јакшиќевата кула.
При нашата посета бевме информирани дека Белград за време на турското владеење се развил во град со многу жители како административен и
воен трговски центар со интензивен промет. Тоа го кажуваат и зборовите на
патеписецот Евлија Челебија кој вели дека поради тоа што градот е жив и прометен, илјадници луѓе од други места се населувале таму. Така и во минатото
во Белград доаѓале и се населувале различни народи и нации, меѓу кои и Македонци, чиј број се менува од година во година.
Помеѓу Белградската тврдина и стариот дел на Белград се наоѓа паркот
Калемегдан. На турски „кале“ значи град, тврдина, а „мегдан“ значи поле. Затоа може да се протолкува дека Калемегдан бил градско поле, празен простор пред тврдината неопходен за одбрана од копнената страна. Сличен или
идентичен пример со охридското Самуилово кале, кое градот го штитело од
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Kalemegdan Park is located between the Belgrade Fortress and the old part
of Belgrade. In Turkish, ‘kale’ means a ‘city’ or ‘fortress’, while ‘megdan’ means
‘field’. Therefore, it can be interpreted that Kalemegdan was a city field, empty
space in front of the fortress necessary for defense of the land side. A similar,
if not identical example is the Samoil Fortress in Ohrid which protected the city
from the mainland, while Lake Ohrid was a natural guardian on the other side.
The Turks referred to the high bank of the Sava River, now known as Sava
promenade, as ‘Fikjir-bair’, which means ‘riverbank for contemplation’. Therefore,
it is a perfect place for making tough decisions, for casual love affairs, for spending time with friends or alone, and for many emotions.
We used our tour to visit the excavations of the palace of the Metropolitan’s
residence, where were found the remnants of the marble portal of the metropolitan Church of the Assumption of the Virgin Mary with donor inscription of the
despot Stefan Lazarevic. Parts of a representative building from the 15th century
bearing a Gothic portal and other architectural elements which presumably belonged to the Metropolitan’s residence have been discovered on the slope. There,
on the flat part, in the direction towards the Sava River is the Tomb of the People’s Heroes from World War II, including heroes from Macedonia. The Eternal
Flame Memorial and the Natural History Museum are also located there. It was
the guide of our group - the beautiful Serbian woman, who told us in a poetic
style that the avenue to the colorful alley from the restaurant terrace with a view
towards the entire Srem area towards the Roman well, and from the children's
playground next to the Church of St. Petka allowed us to experience our visit to
Kalemegdan as a holiday for our mind, soul and body.
In Belgrade we were hosted by the academician Prof. Dr. Antonije Shkokljev-Dončo. He is one of those virtuous Macedonians who have devoted their life
to the science, to the human health, to the progress of new generations in the
medical sciences, to paleolinguistics, and to the ancient roots of the peoples in
the Balkans. At the same time, he is committed to maintaining good relations between Serbia, where he spends most of his life and Macedonia, his homeland. He,
as a man having a great love for his two homelands - Serbia and Macedonia, as he
likes to say, has made an exceptionally large contribution to the development of
Serbian-Macedonian relations and communications, in particular, in the scientific
and journalistic field.
The Academician Shkokljev considers Belgrade to be the city of life, love, science, and progress. He completed Medical School in Belgrade and specialized
maxillofacial and oral surgery at the Military Medical Academy in Belgrade, thus
becoming a doctor of medical sciences. He is the founder and organizer of the
Department of Maxillofacial and Oral Surgery at the Military Medical Academy
(MMA), and he was an associate and full-time professor. As a military expert and
professor at the Military Medical Academy in Belgrade he gets the rank of general.
The life and work of academic professor Dr. Antonije Shkokljev - Dončo is closely
associated with the scientific and journalistic thought of the Macedonian and Serbian people. He confirmed the willingness of every Macedonian, no matter from which
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копнениот дел, додека Охридското Езеро бил чуварот од страната каде заплискувале брановите.
Високиот брег на Сава, кој денес е познат како Савско шеталиште, Турците го нарекле „Фиќир-баир“ што во превод значи „Брег на река за размислување“. Во висините, него го заплискуваат разни струења на ветрови, а со
километри го покрива видикот кон запад. Тој е погоден за размислување, за
тешки одлуки или лесни љубовни врски, за дружење или за самотија, за многу
внатрешни чувства...
Нашата прошетка ја искористивме да ги посетиме ископините од дворецот на Митрополијата, каде се најдени остатоци од мермерниот портал на митрополитската црква „Успение на света Богородица“ со ктиторски натпис на
деспотот Стефан Лазаревиќ. На самата падина се откриени делови на репрезентативна зграда од XV век со готски портал и други архитектонски елементи, за кои се претпоставува дека припаѓале на Митрополијата. Таму на рамниот дел, пак, кон Сава е Гробницата на народните херои од Втората светска
војна, меѓу кои, неколкумина се од Македонија. Исто така, таму се сместени и
Вечниот и Природонаучниот музеј. А, токму таму водичот на нашата група –
убавата Србинка, во поетски стил ни рече дека дрворедот до цветната алеја,
од ресторанската бавча со поглед на целиот Срем до римскиот бунар, и од
детското игралиште до црквата „Света Петка“, ни овозможува разгледувањето на Калемегдан да го доживееме како празник за умот, душата и телото.
Во Белград бевме гости на академикот проф. д-р Антоније Шкокљев–
Дончо. Тој е еден од оние доблесни Македонци кој својот живот го посветил
на науката, на здравјето на луѓето, на напредокот на новите генерации во областа на медицинските науки, на палеолингвистиката и на древните корени
на народите на Балканот. Во исто време, тој е посветен на добрите односи
меѓу Србија, каде го поминува најголемиот дел од животот, и на Македонија,
неговата родна земја. Тој, како човек со голема љубов кон своите две татковини - Србија и Македонија, како тој умее да го каже тоа, дал извонредно голем
придонес во развивањето на српско-македонските односи и врски, пред сè, на
научно и на публицистичко поле.
За академик Шкокљев Белград е градот на животот, љубовта, науката,
напредокот... Таму тој го завршил Медицинскиот факултет и специјализирал
максилофацијална и орална хирургија на Воено-медицинската академија во
Белград и станал доктор на медицински науки. Тој е основач и организатор
на Клиниката за максилофацијална и орална хирургија на Воено-медицинската академија (ВМА), потоа бил доцент и редовен професор. Како воен
стручњак и професор на Воено-медицинската академија во Белград, добил
чин г енерал-мајор.
Животот и делото на академик проф. д-р Антоније Шкокљев-Дончо е
тесно поврзан со научната и со публицистичка мисла на македонскиот и на
српскиот народ. Тој ја потврди желбата на секој Македонец, без разлика на
кој дел на Македонија припаѓа, да го промовира својот национален идентитет и земјата на неговите предци. Неговите научни, едукативни, историски,
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part of Macedonia, to promote his national identity and the land of his ancestors. His
scientific, educational, historical, cultural and other activities leave deep marks in his
two homelands, the Republic of Macedonia and the Republic of Serbia.
Among the Macedonians in Vojvodina
The Republics of Macedonia and Serbia have very good economic, political,
cultural, sports and other relations. However, the ‘church problem’ between the
Macedonian and Serbian Orthodox churches left a field for discussion in these
two most closed states.
Despite the ‘church relations’, one morning during our stay in Belgrade we
visited the Serbian Orthodox Church of St. Sava, in which the hosts showed great
hospitality and respect towards us as members of other orthodox sister churches.
During those moments it was a pleasure to be Macedonian in the Serbian church.
Then, in the afternoon we headed for New Belgrade across the Gazela Bridge
where numerous monumental administrative, cultural and other facilities have
been built. We visited the Museum of Contemporary Art, which is located near
the confluence of the Sava and Danube Rivers, and the Sava Congress Centre. We
also visited the Student City, where the author of this text Slave Katin, resided
many years ago as a student at Belgrade University. Then we arrived in Zemun.
This old city had been the Austro-Hungarian border section until 1918. We saw
the Fortress on the city coast, the Tower of Sibinjanin Janko, the House with a
Sundial, and other monuments.
The visit to Zemun was quite interesting for us who came from Macedonia,
because we learnt that - in this beautiful city, as well as in the villages of Jabuka
Kacharevo, Gllogjan and other places - many Macedonian families have lived and
still live, including the famous bakers from Kicevo who introduced burek and other Macedonian specialties, as well as many families from the Prespa region who
were very skillful in fruit growing.
In the village of Jabuka, which looks like a small city, there are more than six
thousand inhabitants, of which 80 percent are Macedonians, who have made
their homes in the fields of Banat. There, ‘Koco Racin’, ‘Gotse Delchev’, and ‘Macedonia’ are the most frequent names of the cultural, educational, sports and other
organizations. Thus, the Cultural Home and the elementary school were named
‘Gotse Delchev’, and the Cultural and Artistic Society of the Macedonians was
called ‘Vasil Hadzimanov’. All this speaks about the relationship of Macedonians
in Vojvodina with their ancestors’ country of Macedonia.
We were lucky to visit these villages in Vojvodina where the corn is the most
important agricultural product and where many Macedonian families from all
parts of Macedonia, in the midst of the great post-war transformation were
granted land that had been abandoned and taken from the German families. According to some information, in the period from the breakup of Yugoslavia until
today, there have been numerous changes in the cultural, political and social life
of the Macedonians not only in Vojvodina, but also in all of Serbia.

310

Macedonians in the neighboring countries

Славе Катин • ИЗРАЕЛ И МАКЕДОНИЈА

к ултурни и други активности, оставаат длабоки траги во неговите две татковини, Република Македонија и Република Србија.
Меѓу Македонците во Војводина
Република Македонија и Република Србија имаат многу добри економски,
политички културни, спортски и други врски. Меѓутоа, „црковниот проблем“
меѓу Македонската и Српската православна црква во овие две најблиски држави остави поле за дискусија.
Спротивно на „црковните односи“, едно претпладне, во текот на нашиот
престој во Белград ја посетивме Српската православна црква „Свети Сава“, во
која домаќините ни укажаа големо гостопримство и почит како на припадници на друга православна сестринска црква. Во тие моменти беше пријатно да
се биде Македонец во српска црква. Потоа, во попладневните часови преку
мостот „Газела“ се упативме кон Нов Белград, каде се изградени голем број
монументални управни, културни и други објекти. Го посетивме Музејот на
современата уметност, што е сместен во близина на сливот на реката Сава во
Дунав, потоа Конгресниот центар „Сава“ и Студентскиот град, каде и авторот
на овие редови Славе Катин многу одамна како студент на Белградскиот универзитет имаше статус на станар, за потоа да стасаме во Земун. Овој стар град
до 1918 година бил австро-унгарски пограничен дел. Во него ги посетивме
Тврдината на градскиот брег со Јанковата кула, Куќата со сончевиот часовник,
како и други споменици и културни знаменитости.
Посетата на Земун беше предизвик за нас Македонцитe, бидејќи бевме
информирани дека во овој убав град, како и во селата Јабука, Качарево, Глогањ и други места живееле и живеат бројни македонски семејства, меѓу кои
се познатите кичевски фурнаџии кои го одомаќиниле и бурекот и другите македонски специјалитети, како и Преспанците кои го збогатиле овоштарството.
Во селото Јабука, пак, кое наликува на град, живеат повеќе од шест илјади жители, од кои 80% се Македонци, кои свиле семејни гнезда во рамниот
Банат. Таму, најчести имиња на културните, образовните, спортските и другите организации се „Кочо Рацин“, „Гоце Делчев“, „Македонија“. Така, Домот
на културата го носи името „Гоце Делчев“, културно-уметничкото друштво на
Македонците се вика „Васил Хаџиманов“, а основното училиште го носи името „Гоце Делчев“. Сето тоа зборува за врската на Македонците во Војводина и
пошироко со дедовската земја Македонија.
Ние имавме среќа да ги посетиме тие војводински села во кои пченката
е најважната земјоделска култура и каде голем број македонски семејства
од сите делови на Македонија, во виорот на големата повоена преобразба,
добија земјиште, што беше напуштено и одземено од германските семејства.
Според некои кажувања, во периодот од распадот на Југославија до денес,
има бројни измени во културното, политичкото и општественото живеење на
Македонците не само во Војводина, туку и во цела Србија.
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ACADEMICIAN SINISA STANKOVIĆ FROM GOSTIVAR AREA
A man from the world scientific elite
20 january 2016
The life and development path of a world-renowned scientist, ethnologist, ecologist, revolutionary, social worker, the academician Prof. Sinisa Stankovic PhD is closely
associated with the study of Lake Ohrid, with Ohrid, Macedonia, with its biological advancement and with the affirmation of scientific thought in Macedonian society. His
name is closely related to the existence and the constitution of the former Yugoslavia.
He adored Ohrid Lake, "the Macedonian sea", as he called it, and he was an enthusiast
and protector of Mother Nature. He was the founder of the Hydrobiological Institute
in Ohrid, as well as a pioneer of limnological research in Macedonia.
From the very beginning it should be emphasized that it is not an easy and simple
task to write about people who inspire, who entrust, who vow, who leave indelible
traces among contemporaries and for generations to come.
Such is the academician prof. Sinisa Stankovic PhD, a giant in limnology and in scientific thought in general. His scientific and political activity was not only expression
of his personality. He was a progressively oriented professor; one of those university professors who gave invaluable assistance and support to the advanced students’
movement in the former Yugoslavia, especially at the Belgrade University. He was a
well-known biologist around the world and a world-renowned scientist.
Academician Sinisa Stankovic was born on March 26, 1892 in Zajecar, Serbia. However, the origin of his grandfather was from Macedonia, from the village Pozarane,
nearby Gostivar. Very often, in front of his colleagues, who worked with the Hydrobiological Institute, the professor emphasized his origins, and it was especially expressed
in the last years of his life. On one occasion he told the scientists from the Institute
that there were reasons why he loved the Ohrid Lake, Ohrid and Macedonia, - because
Macedonian blood flowed in his veins, and then he told the story of his origins.
Namely, because of the troubles he had with the Turkish authorities, his grandfather left his native village of Pozarane when he was still young. He went to Zajecar,
where he worked as a baker, and transferred the same craft to George, the father of
Sinisha. At that time, one could live very well from the baking business allowing his
father who was relatively well-off to send his son to the secondary school in Zaječar.
Sinisa had successfully finished elementary and secondary education in his birthplace, and during his childhood he showed an affinity and great love for music and
folklore. As a high-school student he played the flute, and continued to be devoted to
it. Together with other professors from the University he played in the orchestra, and
they held many concerts at the University of Kolarac in front of the students.
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АКАДЕМИКОТ СИНИША СТАНКОВИЌ ОД ГОСТИВАРСКО
Човек од светската научна елита
20 јануари 2016
Животниот и развојниот пат на научникот од светски глас, етнолог, еколог, револуционер, општественик, академикот проф. д-р Синиша Станковиќ е тесно поврзан со изучувањето на Охридското Езеро, со Охрид, Македонија, биолошкиот
подем и со афирмацијата на научната мисла во македонското општество. Неговото
име е мошне тесно поврзано со постоењето и со конституирањето на поранешна
Југославија. тој бил вљубеник во Охридското Езеро, „македонското море“, како што
го нарекуваше, вљубеникот и заштитник на мајката природа. Беше основач на Хидробиолошкиот завод во Охрид и на лимнолошките истражувања во Македонија.
Уште на почетокот 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 оставаат
неизбришливи траги кај современиците и кај поколенијата што доаѓаат.
Таков е академикот проф. д-р Синиша Станковиќ, великанот во лимнологијата и во научната мисла воопшто. Неговата научна и политичка активност биле
единствен израз на неговата личност. Тој бил прогресивно ориентиран професор;
еден од оние универзитетски професори кои му дале непроценлива помош и поддршка на напредното студентско движење во поранешна Југославија, особено на
Белградскиот универзитет. Бил познат биолог во целиот свет и научник од светски глас.
Академикот Синиша Станковиќ е роден на 26 март 1892 година во Заечар,
Србија. Меѓутоа, неговиот дедо по потекло бил од Македонија, од селото Пожаране, Гостиварско. Честопати пред научните работници на Хидробиолошкиот завод,
професорот го потенцираше своето потекло, а тоа особено беше изразено во последните години од животот. Во една пригода пред научниците од Заводот рече
дека има причини зошто го сака Охридското Езеро, Охрид и Македонија, бидејќи
и во него тече македонска крв, а потоа ја раскажал историјата на своето потекло.
Имено, заради незгодите што ги имал со турските власти, неговиот дедо уште
во раната младост заминал од родното Пожаране. Патот го одвел во Заечар, каде
што работел како фурнаџија, а истиот занает му го пренел на Ѓорѓи, таткото на
Синиша. Во тоа време од фурнаџискиот занает многу добро се живеело, затоа таткото бил релативно добро ситуиран и бил во можност да го испрати својот син да
учи средно училиште во Заечар.
Синиша со успех го завршил основното и средното образование во родното
место, но уште како дете имал афинитет и голема љубов кон музиката и кон фолклорот. Како гимназијалец свирел на флејта, а од неа не се одделил ниту како студент, а и подоцна. Заедно со професорите од Универзитетот свиреле во оркестарот и тоа најголем број концерти на Коларчевиот универзитет и пред студентите.
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He loved the folk music, especially the Macedonian melody, and he often sang
Macedonian songs when he was alone or in front of the students. His most favorite
Macedonian songs was the song "Biljana was washing the canvass on the Ohrid springs".
After he finished high school in his native place Zaječar, the young and talented
Siniša enrolled at the University of Belgrade, where he started his biology studies in
1910. From the beginning, he was distinguished among students with his wide knowledge, understanding and with his affinity for the biological discipline. However, World
War I interrupted his regular schooling and he replaced the pen with a rifle. He joined
the Serbian army and as a soldier survived the retreat through Albania's high mountain chasms, eventually reaching the island of Corfu.
During the World War I, in the Serbian army, which included many Macedonians,
when the historical battles of Kajmakcalan and the battles on the so-called Thessaloniki front were taking place, Professor Stankovic performed a humane business.
Namely, during 1915 he was appointed professor of biology at the Veles high school,
in the city which at the time represented a real crossroads of wars, of political and
economic events, at the time of the dismemberment of Macedonia. In fact, it was
his reunion with Macedonia, because during his studies Stankovic, together with the
student choir from Belgrade, visited Skopje where he performed with his flute and
showed his high musical qualities.
In 1916, with the reorganization of the Serbian army, he was sent to France, in
the city of Grenoble, where he enrolled in college and continued his biology studies.
Because he knew French well, he immediately joined and adapted to the new environment. After two years, in 1918, he successfully completed his natural science studies
at the University of Grenoble. His scientific and intellectual ability was crowned in
1921, by defending his doctoral dissertation, which he defended in French language.
In addition, it should be emphasized that Professor Stankovic, besides having the
French language as his "second" mother tongue, spoke and used English, German and
Russian, both in science and in his ordinary life.
As a doctor of science he returned to Belgrade in 1921, where he was elected as a
teaching assistant in biological sciences at the University of Belgrade, after two years
as an associate professor, and in 1934 as a full-time professor at the University. He
was one of the most highly regarded professors, teaching several zoological disciplines for a period of forty years, until 1962 when he was retired.
Due to his rich scientific and educational activity, in 1934, Professor Stankovic
was elected as a correspondent member of the Serbian Academy of Sciences and Arts
(according to some sources), and according to others - in 1935, and as a regular member of the Academy was elected in 1946 .
Professor Stankovic started his teaching career, mainly in 1922 when he became
an assistant professor at the Belgrade University. Until World War II when he became a prominent university professor, exhibiting great activity in a range of biological disciplines. At that time he held that biological teaching and study of biological
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Многу ја сакал народната музика, а особено македонскиот мелос и често сам
или пред студентите пеел македонски песни, а најчесто од сите македонски песни
ја пеел песната „Билјана платно белеше на охридските извори“.
По завршувањето на средното училиште во своето родно место Заечар, младиот и талентиран Синиша се запишал на Универзитетот во Белград, каде што ги
започнал студиите по биологија во 1910 година. Уште од почетокот се истакнувал
меѓу студентите со своето широко познавање, разбирање и со својот афинитет кон
биолошката дисциплина. Меѓутоа, Првата светска војна го прекинала неговото редовно школување и перото го заменил со пушка. Бил приклучен во српската војска
и како војник го преживеал повлекувањето преку високите планински бездни на
Албанија, за на крајот да стаса на островот Крф.
Во текот на Првата светска војна, во српската војска во чиј состав биле приклучени голем број Македонци, кога се воделе историските битки на Кајмакчалан
и на таканаречениот Солунскиот фронт, професорот Станковиќ вршел хумана
дејност. Имено, во текот на 1915 година бил назначен за професор по билогија
на Велешката гимназија, во градот кој во тоа време претставувал вистински крстопат на војните, на политичките и на економските збиднувања, во времето на
распарчувањето на Македонија. Всушност, тоа била повторна средба со Македонија, зошто Станковиќ уште во текот на студирањето, заедно со студентскиот хор
од Белград, го посетил Скопје каде што настапил со својата флејта и ги покажал
своите високи музички квалитети.
Во текот на 1916 година, со реорганизација на српската војска, бил упатен во
Франција, во градот Гренобл, каде се запишал на факултет и ги продолжил студиите по биологија. Бидејќи добро го познавал францускиот јазик, без проблем
и веднаш се вклучил и се адаптирал на новата средина. По две години, во 1918
година, со успех ги завршил своите студии по природни науки на Универзитетот
во Гренобл. Неговата научна и интелектуална способност била крунисана во 1921
година, со одбраната на докторската дисертација, што ја одбрани на француски
јазик. Инаку, треба да се истакне дека професорот Станковиќ, покрај францускиот јазик што му беше „втор“ мајчин јазик, зборуваше и се служеше со англиски,
германски и со руски јазик, како во науката, исто така и во обичниот живот.
Како доктор на науки се вратил во Белград во 1921 година, каде што бил избран за асистент по биолошки науки на Белградскиот универзитет, по две години
за вонреден професор, а во 1934 година за редовен професор на Универзитетот и
бил еден од најценетите педагози, водејќи настава по повеќе зоолошки дисциплини во периодот од четириесет години, па сè до 1962 година кога бил пензиониран.
Заради неговата богата научно - воспитна дејност, во 1934 година професорот Станковиќ бил избран за дописен член на Српската академија на науките и
уметностите (според едни извори), а според други - во 1935 година, а за редовен
член на Академијата беше избран во 1946 година.
Својата наставна кариера професорот Станковиќ ја започнал, главно, во 1922
година со изборот за доцент на Белградскиот универзитет. До Втората светска
војна тој станал истакнат универзитетски професор, пројавувајќи голема активност во низа биолошки дисциплини. Уште во тоа време сметал дека треба да се
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s ciences should be refreshed, and he especially engaged in the formation of ecology
as a science which studies the relationships between living organisms and their specific environment. It was especially evident with the publication of his most widely
known, scientifically popular environmental monograph "Frame of Life", printed in
Serbo - Croatian in 1933.
This monograph was re-printed after the liberation in 1945 and is the only textbook of this kind for biology students and a handbook for many readers outside the
scientific world. The highlight of the achievements due to all the efforts that Professor Stankovic put in the field of ecology came to the fore with the publication of his
book "Ecology of Life", in the Serbian-Croatian language, in 1962. In the book, the general principles of ecology are supported by examples of environmental research which
includes results and conclusions reached in the country and in the world.
According to the data of academic Sinisa Stankovic, he came to Ohrid for the first
time in 1922 as an assistant professor at the Belgrade University. When he saw Ohrid
Lake he adored it until the end of his life and remained an unmatched expert of the
lake living world. However, he knew about the importance of Lake Ohrid as a student,
from the studies of many world scientists who had carried out extensive hydrological,
floristic, faunistic, limnological and other studies on Ohrid Lake and its surroundings.
It has been proven and concluded that the Ohrid Lake is very old and it is old for at
least two million years and rich in a particular plant and animal world which lives only
in the Ohrid Lake or in a narrow region around it. A certain number of plants and animals are completely identical or close to some fossil remains on the Balkan Peninsula
and Central Europe.
Professor Sinisa Stankovic started his research on the physical-chemical characteristics of the water and the biocenotic composition of individual living entities
to extensive floral and faunal investigations. For the processing of these materials,
he engaged many outside collaborators from the country and the world, who made
a valuable contribution to discovering the character of the Ohrid Lake and the large
number of endemic species, subfamilies and families of flora and fauna that inhabit
the Ohrid Lake and surrounding waters.
Summarizing the research results, as well as the results of the previous geographical and geological studies, Professor Sinisa Stankovic made major generalizations
about the origins and fauna of the Ohrid Lake and its biogeographical significance in
his significant work "The Fauna of Ohrid Lake and its Living World" published in German. Otherwise, with the monograph on Ohrid Lake he gained worldwide fame and a
permanent place in history and science.
The Hydrobiological Institute is one of the first four scientific institutions in Macedonia, and at the same time it is one of the first institutions of this kind on the Balkan
Peninsula. It was established in 1934, and since 1951, the previous Hydrobiological
Station has grown into an Institute, continuing its scientific activity as an important
institution in Macedonia. And the author of these lines, Slave Katin, spent five years
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направи освежување на биолошката настава и на проучување на биолошките науки, притоа особено се ангажирал за формирање на екологијата како наука што
ги проучува односите меѓу живите организми и нивната конкретна средина.Тоа
особено дошло до израз со појавата на неговата најшироко позната, научно - популарна еколошка монографија „Рамка на животот“, печатена на српско-хрватски јазик во 1933 година.
Оваа монографија повторно била отпечатена по ослободувањето во 1945
година и претставува единствен учебник од таков вид за студентите по биологија и прирачник за голем број читатели надвор од научниот свет. Врвот на достигнувањата на сите напори што професорот Станковиќ ги правел на полето на
екологијата дошло до израз со објавувањето на книгата „Екологија на животот“,
на српско-хрватски јазик, во 1962 година. Во книгата, општите принципи на екологијата се поткрепени со примери од истражувањата на екологијата во која се
внесени резултати и заклучоци до кои се дошло во земјата и во светот.
Според податоците од академик Синиша Станковиќ, тој за првпат дошол во
Охрид во 1922 година како доцент на Белградскиот универзитет. Откако го видел
Охридското Езеро станал вљубеник до крајот на својот живот и остана ненадминат познавач на езерскиот жив свет. Меѓутоа, за важноста на Охридското Езеро
знаел уште како студент, од проучувањата на голем број светски научници кои
имале извршено обемни хидролошки, флористичко - фаунистички, лимнолошки
и други проучувања на Охридското Езеро и на неговата околина.
Било докажано и заклучено дека Охридското Езеро е многу старо, а е старо
најмалку два милиони години и богато со особен растителен и животински свет
кој живее само во Охридското Езеро или во еден тесен регион околу него. Извесен број растенија и животни се сосем идентични или блиски на некои фосилни
остатоци на Балканскиот Полуостров и на Средна Европа.
Професорот Синиша Станковиќ ги започнал своите истражувања од физичко
-хемиските карактеристики на водата и на биоценотичкиот состав на одделните
живи единки до обемните флористички и фаунистички испитувања. За обработка
на тие материјали, тој ангажирал голем број надворешни соработници од земјата
и од светот, кои дадоа драгоцен придонес за откривањето на карактерот на Охридското Езеро и на големиот број ендемични видови, потфамилии и фамилии
од флората и од фауната што го населуваат Охридското Езеро и околните води.
Сумирајќи ги резултатите од истражувањата, како и од поранешните географско -геолошки изучувања, во своето значајно дело „Фауната на Охридското Езеро
и неговиот жив свет“, објавено на германски јазик, професорот Синиша Станковиќ
направи крупни генерализации за потеклото и за фауната на Охридското Езеро и
неговото биогеографско значење. Инаку, со монографијата за Охридското Езеро
тој стекна светска слава и постојано место во историјата и науката.
Хидробиолошкиот завод е еден од првите четири научни институции во Македонија, а истовремено и е една од првите установи од таков вид на Балканскиот
Полуостров. Тој е формиран во 1934 година, а од 1951 година, дотогашната Хидробиолошка станица прерасна во Завод, продолжувајќи ја својата научна дејност како важна институција во Македонија. И авторот на овие редови помина пет
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at the Hirobiological Institute as a translator of scientific papers where he wrote his
first work "English-Macedonian Limnological Dictionary".
In addition, the founder of the Institute and the most meritorius for the affirmation
of Ohrid Lake in the country and in the world was, of course, the professor Sinisa Stankovic PhD. With his first arrival in Ohrid and starting his pioneering studies of the Lake
and its living world, he was carrying the idea of opening a limnological station on the
shores of Ohrid Lake. Thus, in 1935, at the outfall of the Biljana Springs, near the city of
Ohrid, today's old building of the Institute was built, later connected to the canal, which
leads from the Institute to the Lake. At the same time, the hatchery for fertilization,
development and artificial breeding of young fish of Ohrid trout began to be built.
It should be emphasized that the hatchery is a very important part of the Institute. Thus, only in the period from 1935-84, the Ohrid Lake was stocked with about
240 million young fish. There were also fisheries with Ohrid trout in the waters of
Prespa Lake, the accumulation of Vlasina in Serbia and some other waters. In the five
winter seasons, in the hatchery was carried out breeding of the Ohrid belvica.
Prof. Sinisa Stankovic PhD was also noted in capital letters in the historical moments of the former Yugoslavia. Namely, early in the morning, on November 29, 1945,
he read the text of the Declaration declaring the then SFRY Yugoslavia a state. Also,
due to his outstanding contribution to biological research and in the science as a
whole, he was a member of many domestic and foreign academies and societies, and
he was also a holder of numerous decorations, recognitions and awards.
In 1960, the capital main work of Professor Stankovic "The Balkan Lake Ohrid and
his Living Life" in English was published, in edition of V. Janak from The Hague. It is
the ultimate achievement of his research, which he has done independently or with
his associates for decades. The monograph is highly appreciated by the scientific circles in the world and it is an opportunity for a more detailed introduction of scientific
achievements. Thus, he permanently tied himself to the Lake Ohrid. And those who
in the future will study or write about the Lake, about its beauties, as the author of
this paper, it had a great significance and served as a great signpost for the future
scientific work.
The academician Prof. Sinisa Stankovic PhD. left his "frame of life" on February 24,
1974, but his students, the city of Ohrid and Macedonia remain permanently grateful that exactly he, with his research, made the Ohrid Lake known throughout the
world. Therefore, Macedonia and the Macedonian people, together with the scientific
world from Macedonia, Serbia and the Balkans, thank him for the greatness in limnology and in the scientific thought of academician Sinisa Stankovic, the man from the
world's scientific elite.

Written by: Slavè Katin
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г одини во Хиробиолошкиот завод како преведувач на научните трудови и каде го
напиша првото негово дело „Англиско-македонски лимнолошки речник“.
Инаку, основач на Заводот и најзаслужен за афирмацијата на Охридското Езеро во земјата и во светот беше, секако, професорот д-р Синиша Станковиќ. Уште
со неговото прво доаѓање во Охрид и со почнувањето на пионерските испитувања
на Езерото и на неговиот жив свет, тој се носел со идејата за отворање лимнолошка станица на брегот на Охридското Езеро. Така, во 1935 година, на истекот
на Билјанините Извори, во непосредна близина на Охрид, изградена е денешната
стара зграда на Заводот, подоцна поврзана со каналот, кој води од Заводот до
Езерото. Во исто време, почнало да се гради и мрестилиштето за оплодување,
развиток и за вештачко одгледување на млади рипчиња на охридската пастрмка.
Треба да се нагласи дека мрестилиштето е мошне важен дел на Заводот. Така,
само во периодот 1935-84 година, Охридското Езеро е порибено со околу 240 милиони млади рипчиња. Исто така, вршени се порибувања со охрдиска пастрмка на
водите од Преспанското Езеро, акумулацијата Власина во Србија и на некои други
води. Во пет зимски сезони, пак, во мрестилиштето е извршено одгледување на
охридската белвица.
Професорот д-р Синиша Станковиќ е забележан со крупни букви и во историските мигови на поранешна Југославија. Имено, рано наутро, на 29 ноември 1945
година, го прочита текстот на Декларацијата со која ја прогласи тогашната ФНР
Југославија за држава. Исто така, заради извонредниот придонес во биолошките
истражувања и во науката во целина, беше член на голем број домашни и странски академии и друштва, а беше носител на многубројни одликувања, признанија
и награди.
Во 1960 година излезе од печат капиталното дело на професорот Станковиќ
„Балканското Охридско Езеро и неговиот жив свет“ на англиски јазик, во издание
на В. Јанак од Хаг. Тоа е врвно достигнување на неговите истражувања, кои во текот на повеќе децении ги вршел самостојно или со своите соработници. Монографијата е високо оценета од научните кругови во светот и претставува можност за
што подетално запознавање на научните достигнувања. Така, тој трајно се врзал
за Охридското Езеро. И на оние кои во иднина ќе го проучуваат или ќе пишуваат
за Езерото, за неговите убавини, како авторот на овој фељтон, таа имаше огромно
значење и послужи како голем патоказ за идната научна работа.
Академикот, професорот д-р Синиша Станковиќ, ја напушти неговата „рамка
на животот“ на 24 февруари 1974 година, но неговите ученици, градот Охрид и
Македонија му остануваат трајно благодарни што токму тој, со своите истражувања, го направи Охридското Езеро познато во целиот свет. Затоа Македонија и
македонскиот народ, заедно со научниот свет од Македонија и од Балканот му
благодарат за величината во лимнологијата и во научната мисла на академик Синиша Станковиќ, човекот од светската научна елита.


Пишува: Славе Катин
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DENIAL OF MACEDONIANS’
NATIONALITY IN GREECE

T

he journey through the Aegean part of Macedonia is challenging,
exciting and pleasing at the same time, as well as a disappointment for the visitor to this unfortunate country. Anyone who has
been acquainted with the fate and the tragedy of the persistent
Macedonian people from this part of Macedonia - often referred to as ‘lake country’ - experiences that feeling. As one person at the meeting of the children-refugees said, it was a fatal destiny and will remain a tragedy of the humankind yet to
be written about and retold for many centuries to come.
It was an autumn Sunday morning. The sun had just appeared from the distance behind Belasica Mountain in the east, and the Vardar River seemed to be
sunk into the fog of the evaporating water. We left Gevgelija and headed toward
the Sveta Bogoroditsa (Virgin Mary) border crossing, in order to continue our trip
to Thessaloniki.
Greece had a character of a democratic republic and precisely in the name
of that ‘democracy’ we waited for three hours at the Bogorodisa border crossing, near Gevgelija, for the Greek customs officials to affix a stamp over some
incomprehensible ‘document’ for their own purpose only since a Greek stamp is
not affixed over a passport bearing the name of Macedonia. Thus, during those
unpleasant moments we thought of the tyrant Pisistratus who - if he could only
appear in the third millennium - would learn new methods and tactics in the way
of treatment and in the struggle for a happier tomorrow.
We crossed the border over to Hellas (Greece), that is, to the Aegean part of
Macedonia, where unfortunately, the Macedonians do not enjoy even the basic
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ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИjА НА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГРЦИjА

П

атувањето низ егејскиот дел на Македонија во исто време претставува и предизвик и возбуда и задоволство и разочарување за
посетителот на оваа несреќна земја. Секој што барем малку се
запознал со судбината и со трагедијата на коравиот македонски
народ од овој дел на Македонија, кој често е нарекуван со терминот „езерска
земја“, го доживува тоа чувство. Затоа, еден смртник на Средбата на децата бегалци рече дека тоа е судбина над судбините, а ќе остане како трагедија на
човечкиот род за која ќе се пишува и прикажува уште многу векови.
Беше есенско неделно утро. Сонцето штотуку се појавуваше од далечините на планината Беласица од исток, а реката Вардар како да потонала во
маглата што се јавува од испарувањето на водата. Ја напуштивме Гевгелија и
се упативме кон граничниот премин Света Богородица, за потоа да го продолжиме патот кон Солун.
Грција имаше карактер на демократска република и токму во името на таа
„демократија“ чекавме три часа на граничниот премин Богородица, кај Гевгелија, грчките царинарници за да удрат печат на некаков неразбирлив „документ“ само за нив, бидејќи грчки печат не се удира на патна исправа што го
носи името Македонија. Затоа во тие непријатни моменти помисливме на тиранинот Пизистрат кој, ако се појавеше во третиот милениум, ќе научеше нови
методи и тактики во начинот на однесувањето и во борбата за посреќно утро.
Ја преминавме границата и влеговме во граничниот простор на Грција
(Елада), односно во егејскиот дел на Македонија, каде што, за жал, Македонците не ги уживаат ни основните човековите права пропишани со Декларацијата на Обединетите нации, во која е член и НР Грција.
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human rights guaranteed by the Declaration of the United Nations, of which the
Republic of Greece is a member.
Aegean Macedonia has been the name of the country, or little province near
Pella - the capital of the ancient Macedonian kingdom - since ancient times. At
that time Macedonia covered the area between today's dried Pazar Lake and lower part of the Vardar River. Accordingly, with the expansion of the borders of the
Macedonian kingdom, the area named Macedonia grew gradually. The ancient
Macedonians divided this area into Upper and Lower Macedonia, primarily due to
its geographical features. This division of Macedonia also had political, cultural,
military and administrative significance.
The Macedonian people in the Aegean part of Macedonia (Belomorska Macedonia), differ from the Greeks (Hellenes) according to their characteristics and
customs, language and ethnic origin. For these reasons, as soon as the Greek
bourgeoisie expanded its power over Aegean Macedonia, it introduced a policy of
physical extermination of the Macedonian people and changing the ethnic composition in Greek favor. Therefore, the national composition of the population in
this part of the Balkans underwent major ethnic changes, especially after the Balkan wars and the division of Macedonia.
The Macedonian population had prevailed in Aegean Macedonia until the Balkan Wars. The Macedonians under Greek rule were and still are exposed to torture and forced immigration, with the sole purpose of modifying the ethnic composition of Macedonia. Despite all the acts of violence and denial of its nationality,
the Macedonians not only existed then and exist now, but they will continue to
exist because it is not easy to uproot one people from a territory where they have
lived for centuries.
The atrocities, assimilation policy against Macedonians and immigration of
foreigners (Turkmen) of Orthodox religion continued in the Aegean part of Macedonia just to change the ethnic composition of the population, all in order to reduce the number of Macedonians. And those thousands of exiled and displaced
persons were later forbidden to visit their homes, in that ‘Wonderland’.
In the town of Kalambaka
We left the border and headed toward Meteora. After hours of driving, we
arrived in the small town of Kalambaka (with about 6,000 inhabitants) over which
the rocks of Meteora hang like eagles. The city is situated in a narrow valley between Epirus (Aegean Macedonia) and the plane of western Thessaly, in the shadows of the big rocks of Meteora, which are a geological phenomenon.
The town is believed to have existed even before Christ. Its old name was
Stagoi, which according to N. Janopolus comes from the Slav word ‘staja’
meaning ‘room’ or ‘hollow in a rock’. The town got its modern name during
the Turkish Empire and it originated from the word ‘kalebak’ which means ‘a
beautiful fortress’.
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Инаку, Егејска Македонија е земјата со чие име уште во античките времиња се означувала малата покраина во непосредна близина на Пела – престолнината на античкото Македонско Царство. Во тоа време Македонија го
опфаќала просторот меѓу денешното исушено Пазарско Езеро и долниот тек
на реката Вардар. Но, со проширувањето на границите на Македонското Царство, постепено пораснала и областа означена со името Македонија, која античките Македонци ја делеле на Горна и Долна Македонија, пред сè, поради
нејзините географски карактеристики на просторот. Сепак, таквата поделба
на Македонија има политичко, културно, воено и административно значење.
Македонскиот народ во егејскиот или беломорскиот дел на Македонија,
според своите карактеристики и обичаи, јазично и етнички и е туѓ на Грците (Елините). Од тие причини грчката буржоазија од првиот момент кога ја проширила
својата власт над Егејска Македонија, изградила политика на физичко истребување на македонскиот народ и менување на етничкиот состав во своја корист.
Затоа, националниот состав на населението во овој дел на Балканот има претрпено големи етнички промени, особено по балканските војни и поделбата на
Македонија.
До балканските војни македонското население во Егејска Македонија било
најбројно. Македонците под грчка власт биле и сè уште се изложени на асимилаторска тортура и присилна емиграција, со единствена цел да се измени етничкиот состав на Македонија. Меѓутоа, Македонците не само што постоеле, постојат,
туку и ќе постојат, зашто не е лесно да се искорени еден народ, таму каде што
живеел со векови и покрај сите мерки на насилие и денационализација.
Во егејскиот дел од Македонија продолжија злосторствата, асимилаторската политика врз Македонците и доселувањата на туѓинци (Туркмени) само
со православна вера само за да се смени етничкиот состав на населението и
Македонците да бидат што помалку. А на оние илјадници прогонети и иселени им е забрането да ги посетат родните огништа, во таа земја на „чудата“.
Во гратчето Каламбака
Ја напуштивме границата и се упативме кон Метеорите. По повеќечасовното
возење стасавме во гратчето Каламбака (со околу 6.000 жители) над кое како
орли се вишнеат карпите на Метеорите. Градот е сместен во тесната долина
меѓу Епир (Егејска Македонија) и рамнината на Западна Тесалија, во сенките на
големите карпи на Метеорите, кои се геолошки феномен.
Според добиените податоци, гратчето постои уште од времето пред Исус
Христос. Неговото старо име било Стагој, што според Н. Јанополус потекнува од
славјанскиот збор „стаја“ (соба или вдлабнатина во карпа). Модерното име на
градот му било дадено во периодот на турското ропство и е кованица од зборот
„калебак“ (убава тврдина).
За Каламбака, кој денес е еден од најпривлечните копнени градови кај
јужниот сосед, во минатото се воделе бројни битки. Така, градот бил под
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Numerous battles have been fought for Kalambaka in the past, which is today
one of the most attractive inland cities of our southern neighbor. The city has
been under the occupation of Philip I of Macedonia, the Romans, the Byzantines,
and Turks, finally to fall under the sovereignty of Stefan Dushan in 1348 and later
under the sovereignty of his brother Simeon Urosh when Stagoi experienced significant progress.
More than a thousand colossal rocky cliffs rise vertically and over the city of
Kalambaka and Kastraki village in the western slopes of Mount Andiksija. The
Pineios River starts from that point and flows out of the Pindos Mountain into
the Gulf of Thessaloniki. It is the only place with such reefs which turned into a city
of the rocks in the late Byzantine period, the city on top of the cliffs with hundreds
of monks who have separated themselves in the heights in order to preserve their
privacy. These huge rocks provoke admiration and wonder in any visitor with their
grandeur and the courage of their first visitors - invaders of those inaccessible
terrains, many of whom have died.
The name of Meteora means a ‘meeting in the air. It is a modern word which is
not found in ancient writers. Athanasios from Meteora discovered the monastery
of ‘Savior’, and was the first to climb the Broad Rock in 1344. When we speak of
these wonderful rocks, it is difficult to find an explanation for their creation and
existence since they were exposed to strong winds, rain, earthquakes and various
other natural disasters.
Today it is very easy for one to climb to the monasteries, over the stairs which
were carved during 1922 to 1925. However, the climbing was previously possible
only with a rope and nets. The question remains of how the first monks ever came.
There are many legends about it. Some people say that the monks climbed using
wedges and a hammer to fix them into the rocks, while others think that the high
trees that grew in the rocks helped them. Some believed that the first climbing
was done by kites which took the ropes to the heights.
Nobody knows exactly when the first hermits and monks inhabited the rocks
of Meteora, but it is presumed that there has been monastic life in the area since
the 9th century. The first monks lived in natural caves, and presumably gathered
for services on Sundays at Stagoi (Kostraki) back in the 11th century when they
started to build monasteries on high cliffs. Later, in the 16th century, the first
school known as the ‘school of Meteora,’ which also played an important religious
function at the time of the Ottoman Empire, was opened.
We climbed up the road with its many curves and hills which leave the visitor
breathless, reaching the top from where the view was wonderful. Like from an
eagle’s nest, we could see the city and its surroundings to the east, toward Thessaloniki. Everyone rushed to take a photo and to capture all the natural beauty
of the monastery complex in which thousands of monks had spent their lives like
soldiers.
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 купација на Филип I Македонски, под окупација на Римјаните, Византијците,
о
Турците, па дури во 1348 година бил под суверенитет на Стефан Душан, а
пoтоа и на неговиот брат Симеон Урош, кога Стагој доживеал силен подем.
Околу илјада колосални карпести гребени се издигаат вертикално и се
надвиснуваат над градот Каламбака и селото Кастраки во западните падини
на планината Андиксија, од каде истекува реката Пинеиос која извира од планината Пинд и се влева во Солунскиот Залив. Тоа е единствено место со такви
гребени кое се претворило во град на карпите во доцниот византиски период,
град на врвот од карпите со стотина монаси кои се заградиле во висините за
да ја зачуваат својата приватност. Овие огромни карпи предизвикуваат восхит и чудење кај секој посетител со нивната монументалност и храброста на
нивните први посетители - освојувачи на тие непристапни терени, од кои многумина и го загубиле животот.
Името Метеори значи „средба во воздухот“. Тоа е современ збор и не е
пронајден кај древните писатели. Прв бил Атанасиус од Метеори, пронаоѓачот на манастирот „Спасител“, кој прв се искачил на карпите во 1344 година
на „Широката карпа“, име што се употребува за сите карпи. Таму, за тие чудесни карпи, тешко може да се најде објаснување за нивното создавање и опстојување со оглед на тоа дека биле изложени на силни ветришта, дождови,
земјотреси и други различни природни непогоди.
Денес е многу лесно човек да се искачи до манастирите, пред сè, по скалите што се изделкани во периодот од 1922 до 1925 година. Меѓутоа, пред
тоа искачувањето било возможно само со јаже и со мрежи. Се поставува прашањето како дошле првите калуѓери на ова место. За тоа постојат многу преданија. Некои велат дека луѓето се искачувале со набивање клинови со чекан
во карпите, некои, пак, мислат дека високите дрвја што растеле во карпите им
помагале во тоа. Имало и мислење според кое првото качување било изведено со помош на змејови кои со јажиња биле префрлувани од другата страна.
Никој не знае точно кога првите аскети и монаси свиле гнездо над карпите
во Метеори. Но, се претпоставува дека уште во IX век имало монашки живот
на тие простори. Првите монаси живееле во природни пештери, а се претпоставува дека тие се собирале на служби во неделите во Стагој (Костраки) уште
во XI век кога и започнале да ги градат манастирите на високите карпи, каде
подоцна, во XVI век, е отворено и првото училиште, познато како „училиштето
на Метеори“, кое и во времето на Отоманската Империја извршувало значајна
верска функција.
Кога се искачивме по патот на кој има многу свијоци и угорнини од кои на
посетителот му застанува здивот, глетката беше прекрасна. Како од орловско
гнездо го гледавме градот и целата околина кон исток, кон Солун. Секој брзаше да се фотографира, да се овековечи заедно со сета природна убавина
на овој манастирски комплекс во кој илјадници калуѓери го поминале својот
живот како војници.
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We then visited the Monastery of the Savior Jesus Christ known as the ‘Great
Meteora’, built on the tallest cliff elevated nearly 500 meters above the river. You
can reach the monastery by climbing over 150 stairs carved into the rocks. The
monastery is situated in a very picturesque area and consists of numerous rooms
painted with frescoes and icons. There are also many religious books and other
items from the time of the first monk Athanasios. Here we were introduced to the
history not only of this order, but also of the monastic order and other features of
the monastery of St. Stephen and the smaller monasteries, in which there were
no monks at the time.
In Meteora, among other things, we thought of the monk who has written a
book in Macedonian language, but with the Hellenic alphabet. This indicates that
a number of monks were Macedonians, who have left eternal traces with their
prayers to Jesus Christ the Savior in their native Macedonian language. Also in
Meteora we talked about the difficult life of a monk, such as the life of Archimandrite Nikodim Tsarknias who, instructed by his fraternity, built the Macedonian
Orthodox Church of St. Zlata Meglenska in the village of Sobotsko in Meglen,
which we visited during our stay in Aegean Macedonia.
We left the monasteries of Meteora and headed for the road to Thessaloniki,
the city named after the sister of Alexander of Macedon, and built by her husband
Cassander. It is a nice seaside town, which lures as a shopping center, and even
seduces the visitors with its beauty, Mediterranean climate, its sandy beaches
nearby and, above all, with the hospitality of the local population. It is situated
on the Khalkidhiki peninsula and is known for its many green spaces, Beas Kula,
Salonika Assassins, and for many other cultural monuments, as well as for the
monasteries of Mount Athos, where a certain number of monks from Macedonia
have spent part of their lives.
And not only Thessaloniki, which is the capital of Aegean Macedonia, but the
entire Macedonian country is beautiful, starting from the mystical Pella – the
ancient Macedonian capital - through the divine waterfalls of Edessa, the landscapes of Kastoria, and the magnificence of the rock churches and frescoes on
the shores of Mala Prespa. This spectacular expanse is enhanced with the green
landscapes of the mountains separated by the border, where Kaimakchalan glows
from a distance, set like a pearl between them for the passenger to enjoy.
That is why the ancient Macedonians had established their capital precisely
here. One part of Pella is now accessible to visitors, but a huge part, as the older
residents of Postol (Pella) say, still lies underground. Because of the glory of the
ancient capital of Philip and Alexander of Macedon - the Macedonians who ‘sowed
the Macedonian seed’ - in tourist brochures Greeks call that entire region ‘Pella’
and its capital ‘Voden’ (Edessa).
Many tourists visit Pella every day carrying away with them the experience
and memories of the soft scent of marble over which the Great Alexander of
Macedon had walked for years.
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Го посетивме манастирот на Спасителот Исус Христос познат како „Голем
Метеор“, изграден на највисоката карпа што се издига на близу 500 метри од
нивото на реката. До манастирот се стасува преку 150-тина скалила изделкани во карпите. Манастирот е лоциран во многу живописен предел и е исполнет со бројни простории насликани со фрески и икони, исполнети со голем
број црковни книги и други предмети од времето на првиот монах Атанасиус,
па до денешни дни. Таму се запознавме со историскиот дел не само на овој,
туку и на монашкиот ред и другите карактеристики на манастирот „Свети Стефан“ и помалите манастири, во кои во тој период немаше монаси.
Во Метеори, меѓу другото, ни се вртеја мислите на монахот кој напишал
книга на македонски јазик, но со елинско писмо. Тоа зборува дека одреден
број монаси биле Македонци, кои со молитви кон Спасителот Исус Христос на
својот мајчин македонски јазик оставиле вечни траги. Исто така, во Метеори
разговаравме за тешкиот монашки живот, како оној на архимандритот Никодим Царкњас, кој поучен од своето братство ја изгради Македонската православна црква „Света Злата Мегленска“ во селото Соботско, во Меглен, која ја
посетивме во текот на нашиот престој во Беломорска Македонија.
Ги напуштивме манастирите на Метеори и се упативме по патот што води
кон Солун, градот што го добил името по сестрата на Александар Македонски,
а го создал нејзиниот сопруг Касандар. Тој е убав приморски град, кој како трговски центар ги мами, па дури и ги заведува посетителите со својата убавина,
медитеранската клима, околните песокливи плажи и, над сè, со гостопримството на локалното население. Тој е сместен на полуостровот Халкидики и е
познат по бројните зелени површини, по Беас Куле, по солунските атентатори,
по многуте други културни споменици, како и по манастирите на Света Гора,
каде што дел од својот живот минале и извесен број монаси од Република
Македонија.
И не само Солун, кој е престолнина на Беломорска Македонија, туку и
целата таа македонска земја е прекрасна, започнувајќи од мистичната Пела
– древната македонска престолнина – па преку божествените водопади на
Воден, пејзажите на Костур, убавините на карпестите цркви и фрески по бреговите на Мала Преспа... Таа питомина и широчина е збогатена и со зелените
предели на планините разделени со границата, а меѓу нив, како бисер, патникот оддалеку ужива во сјајот на Кајмакчалан.
Затоа, античките Македонци токму овде ја подигнале својата престолнина. Еден дел од Пела денес е достапен на посетителите, но огромен дел, како
што велат и постарите жители на Постол (Пела), сè уште лежи под земјата.
Токму поради славата на древната престолнина на Филип и Александар Македонски, кои го посеаја македонското семе, во туристичките проспекти целиот тој регион Грците го нарекуваат Пела со главен град Воден (Едеса).
Секојдневно низ Пела минуваат голем број туристи, кои потоа со години ги
носат спомените и мирисот на мермерот по кој чекорел големиот Александар
Македонски.
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WHAT ARE THE ANTAGONISM, HATE, LOVE, FAITH,
STRUGGLE AND CO-OPERATION BETWEEN GREEKS AND
MACEDONIANS FROM HIRONEA TO BRUSSELS?
8 APRIL 2015

One of the greatest Christian commandments states: “Love your neighbour
as you love yourself.“ However, this commandment did not apply to the time of
Philip of Macedon, after the battle of Hironea. Unfortunately, ever since then,
conditionally said - The First Ilinden for the Macedonians to the batlle of Brussel
antagonism between the Macedonians and Greeks has been at a very high level.
Thus, both hate and love, faith and battle, submission and cooperation, and
evil thoughts towards one’s neighbour and all he possesses, continued to grow
among both Christian peoples - the Greek and the Macedonians.
Part of this truth is still present even now, and many varieties of the neighbour’s life sometimes influence the future of co-existence, while other times they
throw a dark light upon these paths and turn them into labyrinths.
Let us start at the beginning. It is a fact that at the moment Aegean Macedonia encompasses a large part of southern Macedonia and that within it, the
national composition of the population has undergone huge ethnic changes, especially after the Balkan wars and the partitioning of Macedonia. Macedonians
under Greek rule were, and still are subjected to assimilatory tortures and forced
emigration, with the sole aim of changing the ethnic composition of Macedonia.
This is done for the reason that the Macedonian people, according to its characteristics and customs, linguistically and ethnically, differs from the Greek.
For this reason, from the very first moment when the Greek bourgeoisie
spread its power over Aegean Macedonia, it established a policy of physical extermination of the Macedonian people and changing the ethnologic composition
to its own advantage. Thus, with the intention of erasing every possible trace that
reminds of the Macedonian character of Aegean Macedonia, the Greek bourgeoisie adopted a law in November of 1926 to give Greek names to the villages and
cities, mountains, fields, toponyms, rivers, and so on. Everything that remained
the name of Macedonia and the Macedonian people.
Later, during the time of the Civil War in Greece, during the period 1946-1949,
they continued with the exodus of many Macedonians and members of the Greek
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КАКВИ СЕ АНТАГОНИЗМОТ, ОМРАЗАТА, ЉУБОВТА,
ВЕРБАТА, БОРБАТА И СОРАБОТКАТА МЕЃУ ГРЦИТЕ И
МАКЕДОНЦИТЕ ОД ХИРОНЕЈА ДО БРИСЕЛ?
8 АПРИЛ 2015

Една од најголемите христијански заповеди гласи: „Сакај го ближниот
како што се сакаш себеси“. Сепак, оваа заповед не се однесувала на времето
на Филип Македонски, особено после битката кај Хиронеја (Хајронеја). За жал,
оттогаш, од условно речено Првиот Илинден за Македонците па сè до денес,
до несфатливата „битка“ во Брисел, постои антагонизам меѓу Македонците и
Грците.
Според тоа, меѓу овие два различни народа и по култура и по јазик, обичаи, боја и по ген, има и омраза и љубов, и верба и борба, омаловажување и
соработка, и лоши мисли кон блискиот, а, во исто време се негира сè што се
поседува, и сето тоа само продолжува да трае на свој начин, за жал, кај овие
два соседни и христијански народа - грчкиот и македонскиот.
Дел од оваа вистина сè уште е присутна дури и сега, и многу нешта од
животот на соседот понекогаш влијаат на иднината на соживотот, бидејќи се
фрла темна светлина врз животните патеки, за тие да се претворат во своевидни лавиринти на апсурдот.
За да го потврдиме сето ова ќе започнеме со фактот дека во овој момент
Егејска Македонија опфаќа голем дел од јужна Македонија и дека во неа, националниот состав на населението претрпел големи етнички промени, особено по балканските војни и поделбата на Македонија. Против Македонците
под грчка власт сè уште, континуирано, се води асимилаторска, измачувачка
таканаречена борба и принудно истребување, со една единствена цел, да се
промени етничкиот состав на Егејска Македонија. Ова продолжува без престан, бидејќи македонскиот народ, според своите обичаи, лингвистички, генетски, етнички, фолклорни, национални и други карактеристики и белези се
разликува од грчкиот народ.
Од тие причини, од првиот момент кога грчката буржоазија започнала да
ја шири својата моќ над Егејска Македонија, таа има воспоставено брутална политика на физичко истребување на македонскиот народ и промена на
етничкиот состав во своја корист. Така, со намера да ги избрише сите можни
траги што потсетуваат на македонскиот карактер во Егејска Македонија, грчката буржоазија, меѓу другото, усвои закон со кој во ноември 1926 година ги
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communist party. As early as then, Macedonians were considered as potentially
disloyal toward the Greek state. Therefore, on 1 October, 1947 a decree was adopted for taking away the right to citizenship, which was followed by steps for
their expelling from Northen Greece.
It is also a fact that assimilation of the Macedonians by the Greek authorities
continues to take place even now, through the system of education, the inability
to find employment in any state institution for those who declare as Macedonians, and through an entire new series of laws and regulations which are discriminatory as regards the Macedonian national minority.
For instance, we will emphasize the decision of 1982 as regards the repatriation of Greek citizens and political refugees, which allowed only “Greeks by
birth“ to return to Greece, i.e. those who will give up their Macedonian identity
and adopt Greek names.
The law of 1985 also contains a discriminatory clause which prevents Macedonians in the Republic of Greece from attaining the right to ownership of property.
To top it all, in 1986 the Greek government dropped the “St. Cyril and Methodius“
university in Skopje off the list of foreign academic institutions whose diplomas
are acknowledged in Greece with the explanation that lectures at this university
were in a language that was not “internationally recognised.“
This shows that the official negation of the existence of the Macedonian national minority remained constantly in Greek policy, regardless of the government
that was in power, no matter it os left, right or profashistic.
In more recent times, Greek policy is once again turned against members
of the Macedonian national minority. Some of the recidivism of Greek “democracy“ continues to be evident. This was confirmed by the odyssey in registering
the Macedonian cultural society in Lerin i.e. the non-profit association “Home of
Macedonian Civilization“ centred in Lerin, whose goal was allegedly to promote
ideas on the presence of a Macedonian national minority in Greece, which was in
contradiction to Greek laws and national interests. The Greeks believe that the
association disturbs the territorial integrity of the country and that there are no
grounds in its objectives for a “cultural, intellectual, and artistic development of
its members and the population of Lerin, nor for development and progress of the
national culture.“
Furthermore, it is also a fact that the Republic of Greece refused to recognise
the Republic of Macedonia under its constitutional name with the explanation
that the use of the name shows its territorial aspirations toward parts of Greek
Macedonia. Pressuring the Republic of Macedonia, Greece imposed an unofficial
severe trading blockade in the autumn of 1992 by closing its border to Macedonia
in February 1994 with the aim of inflicting economic damage, degrading the infrastructure, and throwing its northern neighbour, the Republic of Macedonia “on
its knees.“
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промени македонските имиња со грчки на сите села и градови, лични имиња,
планини, полиња, топоними, реки.... Сè што потсетуваше на Македонија и македонскиот народ.
Подоцна, за време на Граѓанската војна во Грција, во периодот од 1946 до
1949 година, се продолжи со егзодусот на голем број Македонци и припадници на Грчката комунистичка партија. Уште оттогаш, според разните режимски
сценарија, Македонците биле сметани како потенцијални неверници кон грчката држава. Затоа, на 1 октомври 1947 година, со декрет беше усвоен Закон
за одземање на правото на државјанство, што беше проследено со мерки за
нивно протерување од Северна Грција.
Непобитна е вистината дека асимилацијата на Македонците од грчките
власти низ разни форми и начини, продолжува и сега, и тоа низ системот на
образованието. Оние кои се декларираат како Македонци не се во можност
да најдат вработување во која било државна институција, што се потврдува
преку целата нова серија закони и прописи кои се дискриминациски насочени
кон македонското национално малцинство.
На пример, ќе нагласиме дека со одлуката од 1982 година, во однос на
репатријацијата на грчките граѓани и политички бегалци, е дозволено само
„Грци по род“ да се вратат во Грција, односно оние кои ќе се откажат од својот
македонски или турски и албански идентитет и ќе прифатат грчки имиња.
Законот од 1985 година, исто така, содржи дискриминациска клаузула која
ги спречува Македонците во Република Грција за остварување на правото на
сопственост на имот. Потоа, во 1986 година, грчката влада го стави Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје на листата на странски академски институции, чии дипломи не се признати во Грција, со образложение, дека предавањата на овој универзитет биле на јазик кој не е „меѓународно признат“.
Ова покажува дека официјалното негирање на постоењето на македонското национално малцинство останува постојана цел на грчката политика,
без оглед на тоа дали е лева, десна или профашистичка.
Во поново време, асимилаторската политика на Атина, уште еднаш се
сврте против припадниците на македонското национално малцинство. Некои „вистини“ на грчката „демократија“ продолжуваат да бидат очигледни,
а странскиот фактор да ги толерира. Ова се потврди со одисејата за регистрирање на Македонското културно друштво во Лерин. Грците сметаат дека
здружението го нарушува територијалниот интегритет на земјата и дека нема
основа во своите цели за „културни, интелектуални и уметнички развој на своите членови и населението на Лерин, ниту, пак, за развој и напредок на националната култура“.
Исто така, факт е дека Република Грција (Елада) одбива да ја признае Република Македонија под нејзиното уставно име со образложение дека употребата на името ги покажувало наводните територијални претензии кон делови од грчка Македонија, до неодамна Северна Грција. Невидениот притисок
и уцени врз Република Македонија што го наметна Грција со неофицијалната
блокада во есента 1992 година, со затворање на границата кон Македонија
сè до февруари 1994 година, имаше за цел да ѝ нанесе економска штета,
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This Greek policy toward the Republic of Macedonia with diverse diplomatic activities slowed down the process of its international recognition, and contributed
toward the precedent of its being accepted in the United Nations under a temporary name. And Greece is strong because it is a member of the European Union.
However, it forgets that it is not nationally homogeneous, but is in fact a
multi-national country bearing all of the potential political consequences; it
needs to accept European regulations regarding the treatment of minorities and
protection of their human and cultural rights; it is a country from which the word
“democracy“ originates; it is a country with wide commercial, cultural, and other
potentials; alongside with Macedonia it is the land of the past, with the hope that
it will also be the land of the future; and finally, it is a neighbour of the Republic of
Macedonia, who should be the right hand to a better tomorrow.
We must emphasise here that the Macedonian and Greek people, regardless
of their policy, have always collaborated in good times and bad times. This has
been confirmed in recent decades with the increasing collaboration between the
two countries and their people in cultural and other fields. In this respect, numerous translations from Macedonian to Greek and vice-versa have been published,
and there has been great collaboration between folk entertainment groups, theatrical and other associations. A large number of Greek intellectuals condemn the
political injustice inflicted upon well-known and recognized Macedonian citizens
who descend from Aegean Macedonia. We must also emphasize the significance
of the Greek Helsinki Committee and other associations protecting human and
other rights of every citizen in the Republic of Greece.
Greece’s signing of the Council of Europe Convention for Protection of National Minorities of September 1997, showed good signs of gradual positive changes
in the attitude toward the minorities in Greece. This convention will probably lead
to the disappearance of the reasons for Greek denial of the name of the Republic
of Macedonia and the rights of the Macedonian minority in Greece.
It is yet another fact that in most recent times Greece by far leads before all
other foreign investors who have invested their capital in Macedonia. Thus, the
participation of Greek companies in more than fifty investment projects amounting over 230 million dollars represents, on the one hand, a powerful potential and
recovery, and on the other hand it means economic dependence of Macedonian
economy on Greek investors.
Good economic relations between the Republic of Macedonia and the Republic of Greece continue providing expectations that collaboration and investment policy of both countries will continue in future, with the belief that this
time the past will not repeat itself, nor the sentence of the scholar Virgil: “Trust
not the horse, O Trojans. Be it what it may, I fear the Grecians even when they
offer gifts.“
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 еградирање на инфраструктурата, како и фрлање на колена на својот севед
рен сосед, Република Македонија.
Ваква несфатлива грчка политика кон Република Македонија со различни
дипломатски активности, мешање и ширење невистини, го забави процесот
на меѓународното признавање на Република Македонија, правејќи преседан
за нашата држава да биде прифатена во Обединетите нации под привремено
срамно име и никогаш да не биде примена во Европската Унија.
Сепак, треба да не се заборави дека таа не е национално хомогена, туку,
всушност, е мултинационална држава, имајќи ги сите потенцијални политички
последици. Обврзна е, да ја прифати европската регулатива во врска со третманот на малцинствата и заштитата на нивните човекови и културни права.
Таа е земјата од каде што потекнува зборот „демократија“. Заедно со Македонија таа е земја од минатото, со надеж дека ќе биде земја на иднината, и,
конечно, таа е сосед на Република Македонија, кој треба да биде своевиден
генератор, а не кочничар(кочница) без преседан кон подоброто утре.
Ние мора да истакнеме дека македонскиот и грчкиот народ, без оглед на
нивната државна политика, соработувале во добри и лоши времиња. Ова е
потврдено во последниве децении со зголемување на соработката меѓу двете
земји и нивните народи на културно и друго поле. Како потврда на ова, на пример, да посочиме дека се направени бројни преводи од македонски на грчки
јазик и обратно, а постои и голема соработка помеѓу фолклорни и забавни
групи, театарски и други асоцијации. Голем број на грчки интелектуалци ги
осудуваат политиките и неправдите нанесени на познати и признати македонски граѓани кои потекнуваат од Егејска Македонија. Исто така, мора да
се нагласи значењето на грчкиот Хелсиншки комитет и други здруженија за
заштита на човековите и други права на секој граѓанин во Република Грција.
Грција е потписник на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на
националните малцинства во септември 1997 година, со која покажа добри
знаци на постепени позитивни промени во односот кон малцинствата во таа
земја. Оваа Конвенција најверојатно ќе доведе до исчезнување на причините
за грчкото негирање на името на Република Македонија и на правата на македонското и другите малцинства во Грција.
И, конечно, факт е дека во последно време Грција далеку води пред многу други странски бизнисмени и компании, кои инвестираат свој капитал во
Македонија. Нивното учество во повеќе од педесет инвестициски проекти, од
една страна, претставува моќен потенцијал и обновување на капиталот, а, од
друга страна, дали тоа значи, дека дел од македонското стопанство има економска зависност од грчките инвеститори?
Добрите економски односи меѓу Република Македонија и Република Грција ги навестуваат или ги потврдуваат очекувањата дека соработката и инвестициската политика на двете земји ќе продолжи и во иднина, со уверување
дека, овој пат, минатото нема да се повтори, ниту сентенцата на учениот Виргилије „Да се плашиш од Данајците и кога подарок ти носат“.
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THE TRUTH ABOUT
MACEDONIANS IN BULGARIA

T

he history of Pirin Macedonia says that it is part of the ethnic
territory of Macedonia of which one part was given to Bulgaria after the Bucharest ‘peace’ treaty in 1913. In ancient times
Pirin Macedonia was a part of Pannonia and Thrace, and later
became a part of the Kingdom of Macedon. Pirin Macedonia flourished during
the Roman Empire, as can be seen from the many archeological remnants of
ancient cities near today’s towns of Blagoevgrad, Sandanski, and Rupite village
among others.
In the medieval period, Pirin Macedonia was under the rule of Tsar Samuel,
Byzantine and Balkan feudal lords. With the arrival of the Turks, Pirin Macedonia experienced certain stagnation, but still it did not leave its unsubordinated
Macedonian spirit. During the Russian - Turkish war in 1877-78, the northern part
of Pirin Macedonia fell under the Russian occupation zone, but was returned to
Turkey after the Berlin Congress.
It was in the region of Pirin Macedonia that the Kresna (Macedonian) uprising
against the Ottoman Empire took place in 1878/79. With its center in Kresna, the
uprising had a strong Macedonian national character and its aim was to create an
independent autonomous Macedonian state. At the end of the 19th century the
great Macedonian revolutionary Jane Sandanski and his regiment reigned in the
Pirin area. Jane Sandanski was a close associate of Gotse Delchev and the biggest
fighter against Vrhovizam. He is known by his nickname ‘The Tsar from Pirin’ who
organized the famous kidnapping of the Protestant missionary Miss Stone.
After the Second World War, during the communist government led by Georgi Dimitrov, Macedonians in Pirin Macedonia were granted full cultural autonomy. This was intended to become a territorial autonomy by legislation, in order to
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ВИСТИНАТА ЗА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИJА

В

о историјата за Пиринска Македонија се вели дека таа е дел од
етничката територија на Македонија, кој дел по Букурешкиот
„мировен“ договор во 1913 година припаднал на Бугарија. Во
антиката 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, селото Рупите 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 187778 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 Планина со својата чета царувал големиот македонски
револуционер и великан Јане Сандански, кој бил близок соработник на Гоце
Делчев и најголем борец против врховизмот. Тој бил познат под прекарот „Пирински цар“ кој ќе го изврши познатото грабнување на протестантската мисионерка Мис Стоун.
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
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unite Pirin Macedonia with what was then the People's Republic of Macedonia as
a country of origin within the Balkan federation.
Macedonians in Bulgaria, or Pirin Macedonians or Bulgarian Macedonians
are an indigenous population, mainly living in Pirin Macedonia, in the southwestern part of what is today's Bulgaria. At certain periods there was eviction due to
political and economic reasons, from other parts of the Macedonian region. The
eviction was carried out in several major waves: in the Middle Ages, in the Renaissance, after the liberation of Bulgaria from Turkish rule, after the Ilinden Uprising,
after the Balkan wars and after the First World War.
It is impossible to say what the exact number of ethnic Macedonians in Bulgaria is, especially because different sources give conflicting data. However, all
agree that a large number (over two million, including mixed marriages) of citizens of the Republic of Bulgaria are the descendants of immigrants from Macedonia who found their home in Bulgaria either as immigrants or refugees.
According to the census of December 1946, out of a total of 252,908 inhabitants in Pirin Macedonia of the People's Republic of Bulgaria, 160,541 persons
or 70 percent identified themselves as ethnic Macedonians. The facts confirm
the truth about the Macedonians in Bulgaria, which Bulgaria has been trying to
manipulate skillfully. Unfortunately, and shamefully for the democracy, according
to the 2011 census of the Republic of Bulgaria, only 1,654 Macedonians live there,
out of which 561 live in the Blagoevgrad area and 1,163 speak their native Macedonian language, while 1,091 of them are citizens of the Republic of Macedonia
living in Bulgaria.
In addition to this, we need also mention that printed media were established
in 1947. These were the ‘Pirin Newspaper’ and the ‘Macedonian Book’ Printing
House, which were part of the realized promise related to the rights of the Macedonians in Bulgaria aimed at strengthening the Macedonian language and culture. However, these media were terminated and closed in 1958 for political reasons and change of power.
Later, in 1990, a new newspaper for the Macedonian minority in Bulgaria was created, named ‘People's Will’. The newspaper is edited and printed in Upper Dzumaja.
At this same time in Blagoevgrad the United Macedonian Organization of
‘Ilinden-Pirin“, was formed as a party for economic development and integration
of the population of Bulgaria. It is a democratic party which protects the rights
of minorities and advocates decentralization of the country. It is the only political
party fighting for the rights of the Macedonian minority in Bulgaria. The Party
operates mainly in the southwestern region of the country, also known as Pirin
Macedonia. It was registered as a political party in 1999 and took part in municipal elections. However, on February 29, 2000, the Constitutional Court of Bulgaria declared that it was unconstitutional, violating the right to freedom of association and the right to freedom from discrimination.
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и Пиринска Македонија да се обедини кон тогашната НР Македонија како кон
матична држава во рамките на Балканската федерација.
Македонците во Бугарија, или како што ги нарекуваат 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 македонскиот регион. 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.
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.
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 Бугарија од 2011 година таму
живеат само 1.654 Македонци, од нив: 561 лице се населени во Благоевградската област, а 1.163 се со мајчин македонски јазик, додека 1.091 лице се државјани на Република Македонија кои живеат во Бугарија.
Исто така, во 1947 година биле создадени печатени медиуми, „Пирински
весник“ 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. Таа
е единствената политичка партија која се бори за правата на македонското
малцинство во Бугарија. Партијата работи, главно, во југозападниот регион
на земјата, исто така, познат како Пиринска Македонија. Таа беше регистрирана како политичка партија во 1999 година и учествуваше во општинските
избори. Меѓутоа, на 29 февруари 2000 година, Уставниот суд во Бугарија ја
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Unfortunately, and shamefully, the Bulgarian government refuses to recognize the existence of a Macedonian minority in Pirin Macedonia and continues
to violate their basic human rights. The members and supporters of ‘OMO Ilinden-PIRIN’, a political party and human rights organization, and ‘OMO Ilinden’,
an organization for human and minority rights are abused, beaten, punished and
even imprisoned, simply for proclaiming their Macedonian identity.
The reason for the persistent denial of Macedonians in Bulgaria comes from
the Bulgarian nationalist dogma that there are no, there cannot be and should
not be Macedonians. However, the truth is different not only according to the
census, but also with the real presence of the Macedonian people.
After the collapse of communism, great euphoria prevailed in Bulgaria, and
the Macedonians gave birth to the hope that they would finally be able to regain
their national rights from the time of the communist regime of Georgi Dimitrov.
Until May 10, 1990, OMO "Ilinden" had about seven thousand members, including
well-known activists.
The organization published the newspapers "The Waking" and "Independent
Macedonia", which were repeatedly taken away by the Bulgarian police, and now
their printing is stopped due to lack of financial security.
At its Fifth National Conference, held on September 21, 2010 in the city of
Sandanski, in the presence of 98 delegates from Pirin Macedonia, the organization chose a new management board composed of 9 people. It was decided to
make an attempt to be registered as a non-governmental organization, as well as
to act together with OMO "Ilinden-PIRIN" for the realization of the human rights
of the Macedonians in Bulgaria.
The United Macedonian Organization Ilinden - Party for Economic Development and Integration of the Population (OMO "Ilinden-PIRIN") is an organization
with liberal and democratic principles and a policy built on the basis of the Bulgarian Constitution and the legislation, the Framework Convention for the Protection of the National minorities and all other international documents, the signatory of which is the Republic of Bulgaria, in accordance with the Statute of the
organization.
OMO "Ilinden - PIRIN" is a political party of the Macedonians in the Republic
of Bulgaria. As an organization of the Macedonians was formed immediately after
the fall of communism in Bulgaria in November 1989, and in the following 1990
on April 22, the first mass gathering took place of the tomb of Jane Sandanski on
the occasion of the 80th anniversary of his death in the Rozhen Monastery which
was attended by several thousand Macedonians.
In 1999, the party collected the required number of signatures and met all
the registration requirements and participated in the local elections where it won
5 mayoral seats. Its registration was annulled by the Constitutional Court of the
Republic of Bulgaria on February 29, 2000, on the grounds that "a party that de-
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прогласи партијата дека е неуставна, повредувајќи го правото на слобода на
здружување и правото на слобода од дискриминација.
За голема жал и човечки срам, бугарската влада одбива да признае дека
постои 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 во Бугарија. Меѓутоа, вистината е друга не само со пописот, туку и со
вистинското постоење на народот.
По падот на комунизмот, во Бугарија завладеала голема еуфорија, а кај Македонците се родила надеж дека конечно ќе можат да ги повратат националните права од времето на комунистичкиот режим на Георги Димитров. До 10 мај
1990 година, ОМО „Илинден“ во своите редови имал околу седум илјади членови, меѓу кои и познати активисти.
Организацијата ги издавала весниците „Скорнување“ и „Независима Македонија“ (Независна Македонија), кои повеќе пати биле одземани од бугарската
полиција, а сега нивното печатање е запрено поради недостиг на финансиско
обезбедување.
На својата Петта национална конференција, одржана на 21 септември 2010
го- дина во градот Сандански, во присуство на 98 делегати од Пиринска Македонија организацијата избрала нов управувачки совет од 9 лица. Било донесена
одлука да се направи обид да биде регистрирана како невладина организација,
како и да дејствува заедно со ОМО „Илинден-ПИРИН“ за остварување на човековите права на Македонците во Бугарија.
Обединетата македонска организација „Илинден“ - Партија за економски
раз- вој и интеграција на населението (ОМО „Илинден-ПИРИН“) е организација
со ли- берални и демократски принципи и политика изградена врз основа на
бугарскиот Устав и законодавството, Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства и сите други меѓународни документи, чиј потписник е
Република Бугарија, во согласност со Статутот на организацијата.
ОМО „Илинден-–ПИРИН“ е политичка партија на Македонците во Република Бугарија. Како организација на Македонците е формирана веднаш по падот
на комунизмот во Бугарија, во ноември 1989 година, а веќе наредната 1990 година на 22 април го одржала првиот масовен собир на гробот на Јане Сандански
по повод 80 години од неговата смрт во Рожденскиот манастир на кој присуствувале неколку илјади Македонци.
Во 1999 година партијата ги собра потребниот број на потписи и ги исполни
сите услови за регистрирање и учествуваше на локалните избори каде освои 5 гра-
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clares that part of the territory of Bulgaria is alien and advocates its secession
from the Bulgarian state is unconstitutional and must not exist."
After the appeal to the Human Rights Court in Strasbourg and the verdict in
favor of the party, Bulgaria's state paid damage to the party, but its registration
has not been restored to this day, therefore the committed crime has not corrected.
More recently, its registration is again disputed by the Bulgarian state authorities who do not recognize that there is a Macedonian minority in the country and do not recognize at all that there is a Macedonian people. However, the
Committee of Ministers of the Council of Europe has an opposite opinion and decided to order Bulgaria to register the party which mostly in Pirin Macedonia (Blagoevgrad region in southwestern Bulgaria) where the majority of Macedonians in
Bulgaria are concentrated.
Thus, according to the statements of one of its leaders Stojko Stojkov, there
are 187,000 people in Bulgaria who declare themselves as Macedonians, therefore OMO "Ilinden-PIRIN" besides its requests for recognition of minority rights
of Macedonians in Bulgaria, is actively participating both in the cultural and the
national life of the Macedonians through various activities such as holding rallies
and celebrations in the Rozhen Monastery at the tomb of Jane Sandanski on the
occasion of the anniversaries of his birth and death, the publication of the newspaper "Narodna volja" in the Macedonian language, organizing various festivals
and many other cultural events.
This statement coincided with the statement of the president of the Bulgarian parliamentary Commission for Protection against Discrimination, Kemal Eyup,
who said that there is a Macedonian national minority in Bulgaria. Such a statement in the Bulgarian media sparked a fierce storm and warnings that the OMO
"Ilinden-PIRIN" party demands that Macedonians in Bulgaria learn their mother
tongue in schools.
In addition, the co-chairman of OMO "Ilinden-PIRIN" Stojko Stojkov says that
the repressive measures of the Bulgarian security services against the members
and supporters of their organization have been intensified. All members are summoned one at a time to police stations or are visited in their homes in the late
evening hours. He has no comment on this undemocratic and non-civilizational
move by the state and regrets that a there is neither political party in Bulgaria nor
any other institution that will condemns it or take measures.
Therefore, according to Stojko Stojkov, OMO "Ilinden - PIRIN" in the next period will undertake a series of actions regarding the registration of the political
party, and will continue to fight for its registration. Thereafter, they will also fight
to regain their registration through the Committee of Ministers of the Council of
Europe. They are actually lobbying international organizations and the European
Parliament to receive support for the protection of their civil and minority rights.
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доначалнички места. Нејзината регистрација беше поништена од Уставниот суд на
Република Бугарија на 29 февруари 2000 година, под образложение дека „партија
која се изјаснува дека дел од територијата на Бугарија е туѓа и се залага за нејзиното отцепување од бугарската држава е противуставна и не смее да постои“.
По жалбата до Судот за човекови права во Стразбур и пресудата во корист
на партијата, државата Бугарија на партијата и исплати отштета но нејзината регистрација не е вратена до ден-денес со што не е исправено кривичното дело.
Во поново време повторно е актуелно нејзиното регистрирање кое повторно се
оспорува од бугарските државни органи кои не признаваат дека постои македонско малцинство во државата и воопшто не признаваат дека постои македонскиот
народ. Меѓутоа, Комитетот на министри при Советот на Европа има спро- тивно
мислење и одлучи да í се наложи на Бугарија да ја регистрира партијата, која најмногу дејствува во Пиринска Македонија (Благоевградската област во југозападна
Бугарија) каде што е сконцентриран најголемиот број Македонци во Бугарија.
Така, според изјавите на еден од нејзините водачи Стојко Стојков, во Бугарија
има 187.000 луѓе кои се декларират како Македонци, затоа ОМО „Илинден–ПИРИН“ покрај своите барања за признавање на малцински права на Македонците во Бугарија, активно учествува и во културниот и националниот живот на
Македонците преку разни активности како одржување собири и чествувања во
Рожденскиот манастир на гробот на Јане Сандански по повод годишнините од
неговото раѓање и загинување, издавање на весникот „Народна волја“ на македонски јазик, организирање на разни фестивали и многубројни други културни
манифестации.
Оваа изјава се совпадна со изјавата на претседателот на бугарската парламен- тарна Комисија за заштита од дискриминација, Кемал Ејуп, кој изјави дека
во Бугарија има македонско национално малцинство. Таквата изјава во бугарските медиуми предизвика жестока бура и предупредувања дека партијата
ОМО „Илинден – ПИРИН“ бара Македонците во Бугарија да го учат својот мајчин јазик во училиштата.
Инаку, копретседателот на ОМО „Илинден-ПИРИН“ Стојко Стојков вели
дека се интензивирани репресивните мерки на бугарските безбедносни служби
против припадниците и приврзаниците на нивната организација. Сите членови
се повикувани еден по еден во полициските станици или се посетувани дома во
доцните вечерни часови. Тој нема коментар за овој недемократски и нецивилизаци- ски потег на државата и жали што не се најде политичка партија во Бугарија или каква било друг вид институција што го осуди тоа или да преземе мерки.
Затоа, според Стојко Стојков, ОМО „Илинден – ПИРИН“ во наредниот
период ќе преземе низа акции во врска со регистрирањето на политичката
партија, и ќе продолжат да се борат за регистрација. Потоа, ќе се борат, исто
така, за враќање на нивната регистрација преку Комитетот на министрите на
Советот на Европа. Тие, всушност лобираат во меѓународните организации и
во Европскиот парламент да добијат поддршка за заштита на нивните граѓански и малцински права.
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FROM THE TRAVELINGS THROUGHOUT BULGARIA
16 JULY 2014

Rozhen is a small village situated on both banks of the Rozhen River, inhabited by approximately twenty families. The village is connected by a paved road,
and most of the social life is performed in front of the restaurant located on the
large parking lot. One can reach the Rozhen monastery from that village by the
steep asphalt road which runs like a serpent to the hill on whose flat elevation the
monastery and the grave of Jane Sandanski can be found. Firstly, we visited the
monastery which dates back to 1220, over whose foundation the Church of the
Birth of the Virgin Mary was built.
The monastery is surrounded on all sides by high monastery lodgings whose
verandas attract every visitor and can be entered only from the eastern side
through the thick oak door. The church has interesting frescoes and icons, of
which perhaps the most valuable is the iconostasis made by the hands of Macedonian masters from the Debar school, who have left many permanent and valuable carvings not only here but throughout Macedonia.
At a distance of a hundred meters from the monastery to the east is the
Church of St. Cyril and Methodius, in front of whose altar is Jane Sandanski’s
grave. We bowed and paid tribute to the legendary Macedonian voivode, who was
often called ‘Tsar of Pirin.’ We were also told that in the past, Sandanski’s grave that had an inscription saying that Jane had fought for the human rights and the
freedom of Macedonia, especially of the Macedonians in Pirin Macedonia - had
been located a few kilometers away from the Church of the Birth of the Virgin
Mary. However, what we saw on the current gravestone of the ‘Tsar of Pirin’ Jane
Sandanski was the following inscription:
"To live means to struggle The slave for freedom and the free man for perfection "

Jane Sandanski (1872-1915)
We bowed once again in front of the great ‘Tsar of Pirin’ and left the tomb of
Voivode speechlessly. We then headed to Petrich where we could clearly see from
the Struma River, at the crossing to the Petrich District, the southernmost city in
these Macedonian spaces. Petrich is located at the foot of the northern slopes of
Belasica Mountain, and is located near the mouth of the Struma and Strumeshnitsa
Rivers in the area that connects the town with Thessaloniki, Sofia and Strumitsa.
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ОД ПАТУВАЊАТА НИЗ БУГАРИЈА
16 ЈУЛИ 2014

Рожен е мало село сместено на двата брега на Роженска Река, во кое живеат околу дваесеттина семејства. Селото е поврзано со асфалтен пат, а животот се одвива пред ресторанот на големиот паркинг. Оттаму до Роженскиот
манастир се оди по асфалтниот пат што стрмно и како змија се извива кон ридот на чија рамна височина се наоѓа манастирот и гробот на Јане Сандански.
Прво го посетивме манастирот кој датира уште од 1220 година, на чии темели
е изградена црквата „Раѓање на Света Богородица“.
Манастирот е заграден од сите страни со високи манастирски конаци,
чии чардаци го привлекуваат секој посетител, а се влегува само од источната
страна низ дебелата дабова врата. Црквата има интересни фрески и икони,
а највреден е иконостасот направен од рацете на македонските мајстори од
Дебарската школа, кои не само тука, туку ширум Македонија оставиле трајни
и многу вредни дела во резба.
На оддалеченост од стотина метри од манастирот кон исток се наоѓа црквата „Свети Кирил и Методиј“, пред чиј олтар се наоѓа гробот на Јане Сандански. Се поклонивме и му оддадовме почит на македонскиот легендарен
војвода, кого што често го нарекуваат „Пирински цар“. Бевме информирани
дека во минатото гробот на Сандански на кој пишувало дека Јане се борел
за човекови права и слобода на Македонија и, особено на македонскиот народ во пиринскиот дел на Македонија, бил на неколку километри подалеку
од црквата „Раѓање на Света Богородица“. Меѓутоа, ние се уверивме дека на
сегашната надгробна плочана на „Пиринскиот цар“ Јане Сандански го пишува
следното:
„Да живееш, значи да се бориш Робот за слобода, а слободниот за совршенство“.

Јане Сандански (1872-1915)
Повторно се поклонивме пред големиот „Пирински цар“ и без збор го напуштивме гробот на војводата. Потоа, се упативме кон Петрич каде уште од кај
реката Струма, на самиот премин во Петричкиот округ, како на дланка се гледа
најјужниот град на овие македонски простори. Петрич е сместен во пазувите на
северните падини на питомата Беласица, а е лоциран во непосредна близина на
устието на реката Струмешница во Струма и на делницата што го поврзува градот со Солун, Софија и со Струмица.
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There Belasica Mountain with its highest peak Radomir at 2,029m and the
Tumba Peak at 1,888m which is located in the triangle, steeps and proudly hangs
over the valley of Petrich, preventing the direct influence of the coastal climate
that comes from the Aegean Sea. However, in the Valley of the Struma River,
mild currents that cause the mild climate in these temperate areas, still penetrate providing favorable conditions for growing subtropical crops such as cotton,
tobacco, sesame, early vegetables and various fruits.
The region called Kluch is located at a distance of approximately fifteen kilometers west of Petrich, near Strumeshnitsa, which is named after the river. There
we found remnants of a fortress next to the road, on the right bank of the river. It
was in that area precisely that the most horrible and bloody battle between the
Macedonian Tsar Samoil, who has ‘sown the Macedonian seed’ and established
the Archbishopric of Ohrid, and the Byzantine emperor Basil II took place in 1014.
In this battle, as an act of retaliation, the army of Basil II blinded Samuel’s soldiers
leaving one eye to every hundredth soldier so that he would lead his wounded
comrades to their tsar in Prespa and Ohrid. When Samuel saw the terrible tragedy he died, his heart being unable endure the pain.
We left the border crossing and headed for the villages of Novo Konjarevo
and Novo Selo, and then to Strumitsa, leaving behind Pirin Macedonia, in which
- during the cultural autonomy - 93 teachers had worked with more than 35 thousand Macedonian children who studied the Macedonian literary language and
developed their cultural and national traditions. At that time, in the Pirin part
of Macedonia there were libraries filled with books of Macedonian, Bulgarian
and world authors. The Macedonian people were exalted to feel the magic of the
written word in their native Macedonian language. There was also a Macedonian
theater in this part of Bulgaria where the Macedonian people could culturally express themselves, and forget the dark years of the past times which had inflicted
physical and spiritual pain upon them.
However, after the Informbiro’s resolution Bulgaria changed its policy towards former Yugoslavia, and accordingly, towards the Macedonian issue. So it
resulted in the abolition of the schools and other institutions in Macedonian language and expulsion of the teachers and other cultural workers to the People's
Republic of Macedonia. Then, the period of falsification of everything connected to the Macedonian people started. Regretfully, even today, the Macedonian
population is obstructed and denied. Whether the new democratic processes
within the Balkan region will change that situation, remains unknown. European
vision has already shown its interest in the existence of Macedonians in Bulgaria, as well as in the implementation of decisions regarding the human rights
and freedoms. All the Macedonians in Pirin Macedonia and in all of Bulgaria are
asking for is the m
 inimum right to be named nothing else but Macedonians in
their homeland of Bulgaria.
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Таму планината Беласица со највисокиот врв Радомир (2.029 м) и врвот
Поле (1.888 м) што се наоѓа на тромеѓето, стрмно и горделиво се издига над
Петричката Котлина, спречувајќи го директното влијание на приморската клима што доаѓа од Егејско Море. Меѓутоа, по долината на реката Струма, сепак,
навлегуваат благи струи кои условуваат умерена клима на овие питоми простори, овозможувајќи поволни услови за одгледување суптропски култури, како
памук, тутун, сусам, ран зеленчук и разновидно овошје
На петнаесеттина километри западно од Петрич, во непосредна близина на Струмешница, што името го добила по реката, се наоѓа месноста Клуч.
Тука, непосредно до патот, на десниот брег на реката се пронајдени остатоци
од тврдина. Токму на тие простори, во 1014 година се одиграла најстрашната
крвава битка меѓу македонскиот цар Самуил, кој го посеал македонското семе
и ја формирал Охридската архиепископија, и византискиот цар Македонецот
Василиј Втори. Војската на Василиј Втори за одмазда им ги ископала очите на
Самуиловите војници, а на секој стоти војник му оставиле по едно око за да ги
поведе своите ранети другари кај царот во Преспа и во Охрид. Кога Самуил ја
видел страшната трагедија од болка починал.
Го напуштивме граничниот премин и се упативме кон селата Ново Коњарево
и Ново Село, а потоа кон Струмица, оставајќи ја зад себе Пиринска Македонија,
во која за време на културната автономија работеле 93 учители со повеќе од
35 илјади македонски деца, кои го изучувале македонскиот литературен јазик
и ги развивале своите културни и национални традиции. Тогаш во пиринскиот
дел на Македонија имало библиотеки исполнети со литература од македонски,
бугарски и светски автори. Тогаш македонскиот народ ја имаше таа среќа да ја
почувствува магијата на пишаниот збор на својот мајчин македонски јазик. Во
тој период, во овој дел на Бугарија имало и македонски театар, со цел Македонецот културно да се издигнува, заборавајќи ги мрачните фашистички години
кои му нанеле и физичка и духовна болка.
Меѓутоа, по резолуцијата на Информбирото, настапил пресврт во бугарската политика во однос на тогашна Југославија, а во тие рамки и во однос на
македонското прашање. Така, дошло до укинување на училиштата и другите
институции на македонски јазик и до протерување на учителите и на другите
културни работници во НР Македонија. Потоа, настапил период на фалсификување на сè што е македонско. И денес, за жал, се вршат опструкции и негирање врз македонското население. Дали новите демократски процеси, со кои е
зафатен Балканот, ќе ја изменат таа ситуација, останува да се види. Европската
визија веќе го покажа својот интерес за постоењето на Македонци во Бугарија,
за спроведување на одлуките за почитување на човековите права и слободи.
Зашто Македонците во Пиринска Македонија и во цела Бугарија ги бараат минималните права во нивната татковина Бугарија – да не ги преименуваат во
ништо друго, освен во Македонци.
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IN THE MACEDONIAN
MUNICIPALITY PUSTETS
IN ALBANIA

D

uring our visit to Tirana, we stayed at the Europark Hotel in the
center of town and went to see a city and world that was unknown
for us. It seemed that we could not only see so much in this short
period of time, but we also had a very memorable meeting with a
Macedonian family. Namely, in Tirana we visited the family home of the famous
and recognized writer Sterjo Spase, in whose home we were received with the
love and warmth characteristic for Macedonian hospitality.
Sterjo Spase is one of the most famous novelists in Albania. He is of Macedonian descent and was born in 1914 in the village of Glloboçeni, Municipality of
Pustec in Mala Prespa. He was educated in Korca and Elbasan, studied pedagogy
in Florence, Italy and earned his Master’s degree in the former Soviet Union. After
World War II, he worked as a literary critic and wrote for many Albanian magazines. He died in Tirana in 1989.
We visited a number of other cultural and historical monuments of the past
that speak of life, achievements, and sadness. We also saw the Orthodox Church
in the center of Tirana and the quarter of the people in power who were educated
around the world, but left their people in darkness.
On our second day in Albania we visited Mala Prespa. It was quite fascinating,
and we enjoyed seeing the fertile field that was once known as Lake Volvi. Ivan
Mountain spreads to the east side and seems to hang over Lake Prespa as an
indicator of the bad weather across the lake below Pelister.
The road leading to Mala Prespa leaves the Korca - Bilista section and turns
to the north. Part of the road was under reconstruction at the time and made
the journey of twenty kilometers quite exhausting. However, all is forgotten
when one arrives under Ivan Mountain, above Mala Prespa, where ‘the only gate’
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ВО МАКЕДОНСКА
ОПШТИНА ПУСТЕЦ
ВО АЛБАНИJА

П

ри нашата посета на Тирана бевме сместени во хотелот „Еуропарк“ во центарот на градот и тргнавме да го видиме тој, за нас,
непознат град и свет. Се чинеше дека во тој краток период не
можевме да видиме многу. Но, во сеќавање ни остана средбата со едно македонско семејство. Имено, во Тирана го посетивме домот на
семејството на познатиот и признат писател Стерјо Спасе, во чиј дом бевме
примени со љубов и топлина, со македонско гостопримство.
Инаку, Стерјо Спасе е еден од најпознатите романсиери во Албанија. Тој е
од македонско потекло и е роден во 1914 година во селото Глобочени, Општина Пустец, Мала Преспа. Се школувал во Корча и Елбасан, потоа студирал
педагогија во Флоренца во Италија, а магистрирал во поранешниот Советски
Сојуз. По Втората светска војна работел како книжевен критичар, а пишувал
за бројни албански списанија. Починал во Тирана во 1989 година.
Посетивме и бројни други културно-историски споменици од минатите
времиња кои зборуваат за животот, постигнувањата, тагата... Ја видовме и
православната црква во центарот на Тирана и квартот на луѓето од власта кои
се школувале по светот, а го оставиле својот народ во мрак.
Вториот ден од нашиот престој во Албанија појдовме за Мала Преспа. Тоа
беше нашиот предизвик, а беше навистина пријатно да се гледа плодното
поле, кое некогаш било познато како Бешичко Езеро, а од источната страна
надвиснала Иван Планина, која се вишнее над Преспанското Езеро и која била
репер за временските непогоди од другата страна на Езерото под Пелистер.
Патот што води кон Мала Преспа се дели од делницата Корча – Билиште и свртува кон север. Во тој период дел од патот се реконструираше
и придонесе патувањето од дваесетина километри да се доживее напорно.
Меѓутоа, сè се заборава кога човек ќе пристигне под Иван Планина, над
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and the connection for the nine Macedonian villages with the rest of the world
was placed.
We were told that the southwestern part of Lake Prespa had been added to
the newly created Albanian state at the time of the Balkan wars that led to the
partition of Macedonia between Greece, Bulgaria and Serbia. Allegedly, this decision had been made because the residents were economically dependent on the
city of Korca, which was populated by Orthodox Albanians, Vlachs and Macedonians.
We also learnt that, until World War II, the Albanian state had supported a
policy of strong assimilation towards the minorities, including the Macedonian
minority. This policy was abandoned after the war, when the Macedonians in this
part of Albania were recognized as a Macedonian national minority with the right
to education in the Macedonian language. Fortunately, the democratization of
the Albanian society in the last decade of the 20th century has created conditions
for the Macedonians to engage actively in the social and political processes in
Albania.
Mala Prespa or Dolna (Lower) Prespa, as the local residents call it, is a geographic area along the southwest coast of Lake Prespa. The entire area consists
of a dozen villages which are organized within the municipality of Pustets. The
village of Pustets is the largest settlement and is also the seat of the municipality,
whose mayor and all of the members of the municipal council are ethnic Macedonians. It is interesting to mention that the coat of arms of the municipality contains the ancient Macedonian symbol, the 16-ray Vergina Sun (Palatica - Kutlesh)
above which is the inscription ‘Municipality of Pustec’ in Macedonian and below it,
the same inscription in the Albanian language. The village only has a primary and
secondary school and it is only possible to study in Macedonian up to the fourth
grade. The school in Pustec has a library with a huge stock of books in Macedonian. In fact, in the Republic of Albania the Macedonian language was first used
here officially.
The region of Mala Prespa includes part of Lake Prespa and the following villages: Globocani, Gorna (Upper) Gorica, Dolna (Lower) Gorica, Zrnovsko (or Zrnosko), Leska, Pustec Tuminec, Sulin ( Bezmishte), Cerje that make up the municipality Pustec, as well as the villages of Progun, Rakicko, Suez, and Zagradec in the
Aegean part of Macedonia.
Mala Prespa has 5,700 residents, all of Macedonian ethnic origin and Orthodox Christian religion. Macedonians from Mala Prespa are recognized as a
Macedonian national minority and as such they have the right to education in
Macedonian, which is also used in the municipal administration and culture. The
municipality has a positive demographic ratio and many Macedonian families and
households are characterized by the large number of children and young people.
Much of the population here also has Macedonian citizenship.
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Мала Преспа, каде се наоѓала „единствената порта“ и врска со светот за
деветте македонски села.
Бевме информирани дека во времето на балканските војни, кога дошло до
поделба на Македонија помеѓу Грција, Бугарија и Србија, југозападниот дел на
Преспанското Езеро бил придодаден кон новосоздадената албанска држава.
До вакво решение се дошло, наводно, поради тоа што жителите биле економски зависни од градот Корча, кој бил населен со православни Албанци, Власи
и Македонци.
Ни беше кажано дека до Втората светска војна албанската држава водела
силна асимилаторска политика кон малцинствата, вклучувајќи го и македонското малцинство. Ваквата политика била напуштена по војната, кога Македонците во овој дел на Албанија се признати како македонско национално
малцинство со право на образование на мајчин македонски јазик. Меѓутоа,
со демократизацијата на албанското општество во последната деценија на
XX век, за среќа се создадоа услови Македонците активно да се вклучат во
општествено-политичките процеси во Албанија.
Инаку, Мала Преспа или Долна Преспа, како што ја нарекуваат Преспанци
е географска област покрај југозападниот брег на Преспанското Езеро. Целата област се состои од десетина села коишто се организирани во Општината Пустец. Селото Пустец е најголемата населба, а истовремено е и седиште
на општината, чиј градоначалник и сите членови на советот на општината се
етнички Македонци. Интересно е да се спомене дека грбот на општината го
содржи древниот македонски симбол, 16-зрачното сонце од Кутлеш (Палатица - Виргина) над кое стои натпис на македонски јазик Општина Пустец, а
под него и на албански јазик. Во селото работат основно и средно училиште, а
овозможено е образование на македонски јазик само до четврто одделение.
Во рамките на училиштето во Пустец постои и библиотека со огромен фонд
книги на македонски јазик. Всушност, тоа е прв случај на официјална употреба на македонскиот мајчин јазик во Република Албанија.
Во областа Мала Преспа спаѓаат дел од Преспанското Езеро и селата: Глобочани, Горна Горица, Долна Горица, Зрновско (или Зрноско), Леска, Пустец,
Туминец, Шулин (Безмиште), Церје, кои ја сочинуваат Општината Пустец, и селата Прогун, Ракицко, Суец, Заградец, во егејскиот дел на Македонија.
Во Мала Преспа живеат околу 5.700 жители, сите од македонско етничко
потекло и со православна христијанска вероисповед. Македонците од Мала
Преспа се признати како македонско национално малцинство, и како такво
тоа има право на образование на македонски јазик. Македонскиот јазик се
користи и во општинската администрација и културата. Општината има позитивна демографска слика, и во многуте македонски семејства и домаќинства
е карактеристична големата бројка на деца и младо население, а голем дел од
населението има и македонско државјанство.
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It should be noted that Small Prespa is one of the poorest regions in the Republic of Albania. Its residents are engaged in fishing, agriculture and stockbreeding, but in very small quantity and in primitive conditions. After the overthrowing
of the former Stalinist regime and the opening of the borders, most residents
changed their occupation and turned to trade and earning money in Macedonia
and Greece (Hellas), while some of them work in major Albanian cities. Many residents of Mala Prespa come to the markets in Skopje, Bitola and other major cities
in Macedonia every day selling different goods such as olive oil, Skanderbeg brandy, cigarettes and various agricultural and handmade products, such as knitted,
wooden and other items. At the same time, there are many Macedonians who are
top intellectuals who hold various social and other positions and who are part of
the current and future progress of Albania.
We continued on our way to visit the village of Pustets. Along the way we
could meet children, men, women, and the elderly, and we all greeted each other.
We talked in the Prespa dialect, and wished good luck to those working in the
fields. The village of Pustets spans over the hill above Lake Prespa. The modest
houses made of stone are in a Macedonian style as in many other villages in Prespa. The village was like a beehive of people. We met many in the center of the
village. We talked about the past, the present and the future of this Macedonian
people which has preserved its national identity. All speak in a nice Prespa dialect
having had studied in Macedonian for four years.
The village has a clinic, an agricultural cooperative, cinema, cultural center,
several convenience stores, and fishing cooperative. But, the most important
thing of all is that the people have pure Macedonian spirit and faith in the future of the Macedonian nation, the Macedonian language and everything that is
Macedonian. As well as being the largest Macedonian village in Albania, Pustets
village is also the only Macedonian municipality and one of the larger settlements
in the Korcha region. And there, in Dolna Prespa they sing, laugh, dance, mourn
and suffer in Macedonian language.
During our visit to the village of Pustets we also visited the island of Mal Grad
whose name means ‘small town’, and which was a kind of adventure. There, on the
beautiful and in many ways unique island, one can feel the beauty and tameness
of Lake Prespa and Lower Prespa. This island, where Tsar Samuil lived according
to legend, belongs to the Macedonian people and is divided into three states. The
Mal Grad Island, which hangs over the lake proudly and lonely, is a fascinating
place. The Church of Saint Peter and Paul hides in its ‘rocky belly’ as testimony of
the suffering of the Macedonian people in this area. From the island’s heights you
can see several cave churches that speak of the cultural heritage of the Macedonians who have remained divided and dismembered, not by their fault.
Our chronicle will remember that we saw Lake Prespa from Pelister in Macedonia and from Lower Prespa, from the Aegean part of Macedonia, and that
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Треба да се одбележи дека Мала Преспа е еден од најсиромашните предели во Република Албанија. Населението се занимава со риболов, земјоделство и сточарство но во многу мал обем и во примитивни услови. По соборувањето на некогашниот сталинистички режим и отворањето на границите,
повеќето жители се преориентирале кон трговија и печалба во Република
Македонија и Грција (Елада), а некои работат во поголемите албански градови. Голем број од жителите на Мала Преспа секојдневно мигрираат на пазарите во Скопје, Битола и другите поголеми македонски градови продавајќи
разновидна стока како маслиново масло, коњак „Скендербег“, цигари и разни
земјоделски производи и рачно изработени производи, како плетени, дрвени
и други предмети. Меѓутоа, во исто време, има голем број Македонци кои се
врвни интелектуалци и на различни општествени и други позиции и кои се дел
од сегашниот и идниот прогрес на Албанија.
Тргнавме да го посетиме селото Пустец. По патот среќававме деца, мажи,
жени, стари лица... Со сите се поздравуваме, си зборувавме на преспански и им
посакувавме добра работа на оние коишто работеа во полето. А селото Пустец,
пак, се распространило вдолж ридот над самото Преспанско Езеро. Куќите се
направени од камен, македонски, скромни, како и во многу преспански и други
села. Во селото вриеше како во кошница од народ. На сред село се сретнавме
со многумина со кои разговаравме за минатото, за сегашноста и за иднината на
овој македонски народ, којшто го зачувал својот национален идентитет. Сите
зборуваа на убав преспански говор, на училиште четири години учат на мајчин
македонски јазик, имаат амбуланта, земјоделска задруга, киносала, културен
дом, неколку колонијални продавници и рибарска задруга. Но, најважно е што
имаат чист македонски дух и верба во иднината на македонската нација, на македонскиот јазик, на сè што е македонско. Селото Пустец е единствена македонска општина и една од поголемите населби во Корчанскиот регион и најголемо македонско село во Албанија. А таму, во Долна Преспа, се пее, се смее, се
игра, се тагува и боледува на македонски мајчин јазик.
Во текот на нашиот престој во селото Пустец, го посетивме островот Мал
Град. Тоа беше своевидна авантура. Таму, на прекрасниот и по многу нешта
единствен остров на кој, според легендата, живеел цар Самуил, може да се
почувствува сета убавина и питомина на Преспанското Езеро и Долна Преспа,
која му припаѓа на македонскиот народ, а е поделена на три држави. Островот
Мал Град којшто гордо и осамено се вишнее над езерската шир е место за
предизвик. Во својата карпеста утроба ја скрил црквата „Свети Петар и Павле“
како споменик на патилата и на страдањата на македонскиот човек на тој простор. Од висината на островот се гледаат неколку пештерски цркви, коишто
зборуваат за културното наследство на Македонците кои, не по своја вина,
останаа поделени и распарчени.
Во нашите анали ќе остане дека Преспанското Езеро го видовме од
Пелистер од Република Македонија и од Долна Преспа, во егејскиот дел од
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during our visit to Mala Prespa in Albania, we saw Lake Prespa from its third side.
This quiet and peaceful lake, a monument to nature and a part of the Macedonian
beauty and destiny, is divided just as the Macedonian people are divided - by borders. And, the people that live on its shores, just like the lake, also possess the
features of gentleness, the Macedonian mentality, language, culture and love for
the homeland, although with a different destiny.
After the Second World War and the liberation of part of ethnic Macedonia,
particular care was taken of the Macedonians living in the neighboring countries
in respect to their upbringing in their native Macedonian language. This was especially evident in the period from 1945 to 1948 in Pirin Macedonia and Albania,
where there were Macedonian schools, bookstores, libraries, folklore groups and
other institutions with all Macedonian national characteristics and symbols.
We need to emphasize that immediately after the war Albania asked the Yugoslav government to send teachers to teach the Macedonian language in areas
inhabited by a Macedonian population. Teachers, in particular, were required in
the villages of Tuminets, Pustets, Lower and Upper Goritsa, Globocani, Sulin and
Zrnovsko, all located in Mala Prespa and belonging to the Korcha region, as well
as in the villages of Vrbnik and Cerje in the Bilista area, then in Lin, in the region of
Pogradets and in other populated places.
All of these teachers and enthusiasts who spread, renewed, kept and passed
on the Macedonian language, culture and traditions, especially to the younger
generations in Albania, have played an important, if not the most important role
in the promotion not only of the Macedonian literary language, but also of the
Macedonian people, their roots and the Republic of Macedonia in general. Therefore, it is rightfully said that up to 1945 teachers of Macedonian language in Albania and in Pirin Macedonia had been an important part of the mosaic and the
foundation of the Macedonian literary language, which after its codification became one of the three official languages of what was then the People's Republic
of Yugoslavia.
This had taken place up to the time of the Informbiro, when all of the Macedonian language teachers in Albania were dismissed and sent back. The only teacher
who stayed in Albania was Nikola Berovski who worked all of his life on spreading
the Macedonian language. Nikola wrote numerous textbooks, grammar and other
school books for Macedonian students in Albania, dedicating his life to his native
language, which was taught from the first to the fourth grade, and then followed
by schooling in Albanian.
Unlike Greece and Bulgaria, Albania has recognized the existence of the
Macedonian minority on its territory and did not have a negative attitude toward
the Macedonian nation as a whole. It was evident by its constitutional and other
regulations, where at least formally Macedonians were allowed to exercise their
national rights. However, because of its foreign and domestic policy, Albania's
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 акедонија, а со посетата на Мала Преспа во Албанија го видовме од неговите
М
три страни. Овој споменик на природата, како водена маса и како дел од македонската убавина и судбина, како езеро е тивко и питомо, а е поделено исто
како што е поделен и македонскиот народ. И поделениот народ со граници
што живее на бреговите на ова езеро ја има таа карактеристика на питомост,
македонски менталитет, јазик, култура и љубов кон татковината, но различна
судбина.
По Втората светска војна и ослободувањето на дел од етничка Македонија, се водела посебна грижа за Македонците кои живееле во соседните
земји и тие да се воспитуваат и образуваат на својот мајчин македонски јазик.
Тоа било изразено особено во периодот од 1945 до 1948 година во Пиринска
Македонија и во Албанија, каде постоеле македонски училишта, книжарници,
библиотеки, фолклорни групи и други институции со сите македонски национални карактеристики и белези.
Треба да се нагласи дека веднаш по војната Албанија побарала од тогашната југословенска влада да испрати учители за настава по македонски јазик
во подрачјата во кои живеело македонско население. Наставниот кадар, пред
сè, бил потребен во селата Туминец, Пустец, Долна и Горна Горица, Глобочани,
Шулини, Зрновско, кои се наоѓаат во Мала Преспа, а припаѓаат во Корчанскиот регион, како и во селата Врбники, Церје во околијата Билиште, потоа во
Лин, во поградечкиот регион и во други населени места.
Сите наставници – ентузијасти кои го ширеле, го обновувале, го чувале
и го пренесувале македонскиот јазик, културата и традициите, особено на
младите генерации во Албанија одиграле важна, ако не и најзначајна улога
во афирмирањето не само на македонскиот литературен јазик, туку и на македонскиот народ на своите корени и на Република Македонија во целина.
Затоа, со право се вели дека наставниците по македонски јазик во Албанија
и во Пиринска Македонија се значаен дел на мозаикот и темелот на литературниот македонски јазик, кој со својата кодификација станал еден од трите
официјални јазици на тогашна НР Југославија уште од 1945 година.
Сето тоа се одвивало до периодот на Информбирото, кога сите учители по
македонски јазик во Албанија биле отпуштени и вратени назад. Единствено
учителот Никола Беровски останал во Албанија. Тој до својата смрт работел
на ширењето на македонскиот јазик; напишал бројни учебници, граматика и
други школски книги за Македончињата во Албанија, посветувајќи го својот
работен век на неговиот мајчин јазик, кој се учел од прво до четврто одделение, а натамошното школување било на албански јазик.
За разлика од Грција и Бугарија, Албанија го признала постоењето на
македонското национално малцинство на својата територија и немала негаторски однос кон македонската нација во целина. Тоа било видливо и од
нејзините уставни и други прописи, со кои барем формално на Македонците им се дозволувало да ги остваруваат своите национални права. Меѓутоа,
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c ommunist regime did not allow the Macedonian minority to communicate with
the people in the Republic of Macedonia. Therefore, we can say that the Macedonians in Albania were separated, but remained forever loyal to their native country.
In addition to the Macedonians in Prespa, those Macedonians who remained
in the border areas of the Albanian state after 1912 are concentrated mainly in
the areas of Golo Brdo and Gora (in Kosovo and Albania). Thus, in Golo Brdo there
are 22 villages, while in Gora there are 9 villages populated by purely ethnic Macedonians, who are a part of the Macedonian population in Albania and an important
part of the ethnic diversity of the Balkans.
Since 1991, after the breakup of the previous system, the Macedonians in
these parts of Albania have been organizing themselves in different political and
cultural societies. Thus, in 1991 the Macedonians from Golo Brdo established the
political association of ‘Brotherhood’ (‘Bratstvo’) based in Tirana. In March 1993,
the political association of ‘Peace’ (‘Mir’) appeared which was also based in Tirana.
In 1992-1993, they published the ‘Peace’ (‘Mir’) newspaper which ceased to exist
due to financial issues. In April 2008 the soccer club of ‘CC Macedonia’ was established in Tirana. In February 2009, the Macedonian Association ‘Ilinden-Tirana’
was established in Tirana, and in October 2012, a branch of this Association was
established in Golo Brdo with its seat in Trebiste.
It should be noted that in 2005 the Macedonians in Albania were officially
permitted, regardless of their religious affiliation, to form their ethnic party, because until then the Albanian Constitution did not allow the formation of ethnic parties. In 2014 the municipalities in Golo Brdo and Gora were discontinued.
In recent years, the Bulgarian and Greek propaganda has been strengthened by
sending ‘missionaries’, who offered money to the Macedonians in Albania in order
to take advantage of the poor economic conditions, and thereby to make them
change the truth, and historical past and present of the Macedonians in Albania.
Nevertheless, despite the indifference of the Albanian policy to improve the
ethnic relations, and the interference of the strong foreign propaganda, in Golo
Brdo and Gora, as well as in other places, the Macedonians of Muslim, Orthodox
and Catholic religious affiliation speak the Macedonian language fluidly in addition to the Albanian. They have also preserved the Macedonian customs, songs,
folklore, and their special ethnographic traits, features, and other Macedonian
ethnic characteristics.
Macedonians of Islamic faith today represent a significant part of the Macedonian nation. These Macedonians live not only in the Republic of Macedonia but
also in many other countries. Many of them live in the area of Gora in Kosovo, and
tens of thousands, as a Macedonian national minority, live in Albania (predominantly in the Golo Brdo area). Tens of thousands of Macedonian Muslims live also
in Turkey and to this day, many of them are aware of their Macedonian ethnic

354

Macedonians in the neighboring countries

Славе Катин • ИЗРАЕЛ И МАКЕДОНИЈА

поради својата надворешна и внатрешна политика, Албанија во комунистичкиот режим не му дозволувала на македонското малцинство да комуницира
со матичниот народ во Република Македонија. Затоа, со право се вели дека
Македонците во Албанија биле разделени, но засекогаш останаа неодродени.
Покрај Македонците во Преспа, македонско население кое после 1912 година, останало во пограничните делови на албанската држава е сконцентрирано, главно, во областите Голо Брдо и Гора (во Косово и во Албанија). Така,
во Голо Брдо има 22 села а во Гора 9 села со чисто етнички Македонци., кои
претставуваат дел од македонската популација во Албанија и значаен дел во
етничкото шаренило на Балканот.
Македонците во овие делови на Албанија, од 1991 година по распадот на
системот почнаа да се организираат во разни политички и културни друштва.
Така, Македонците од Голо Брдо во 1991 година го формираа политичкото
друштво „Братство’’ со седиште во Тирана. Во март 1993 година се појави политичкото друштво „Мир’’ исто така со седиште во Тирана. Во 1992-1993 година се печатеше весникот „Мир“ кој, поради финансиски проблеми повеќе
не се печати. Во април 2008 година во Тирана се формира фудбалскиот клуб
ФК „Македонија“. Во февруари 2009 година во Тирана e основано македонско друштво „Илинден“ - Тирана, а во октомври 2012 година од ова друштво е
формиран огранок во Голо Брдо со седиште во Требиште.
Треба да се одбележи дека во Албанија во 2005 година официјално им се дозволи на Македонците, без разлика на нивната религиозна припадност да формираат партија, зошто до тогаш со Устав не беше дозволено формирање на етнички
партии; во 2014 година беа укинати општините во Голо Брдо и Гора; во последните години беше засилена бугарската и грчката пропаганда, со испраќање на „мисионери“, кои со финансиски средства ги поткупуваа Македонците во Албанија,
со цел да ги искористат лошите економски услови, а со тоа да ја променат вистината и историската минато и сегашност на Македонците во Албанија.
Меѓутоа, и покрај незаитересираноста на албанската политика кон подобрување на етничките односи и кумувањето на силната странска пропаганда,
Македонците во Голо Брдо и Гора и на други места, кои имаат муслиманска,
православна и католичка религиозна припадност, покрај албанскиот го зборуваат македонскиот јазик, ги зачувале македонските обичаи, песни, фолклор
и останале со засебни етнографски црти, одлики и други македонски етнички
карактеристики.
Македонците со исламска вероисповед денес претставуваат значителен
дел од македонската нација. Овие Македонци не живеат само во Република Македонија, туку и во многу други земји. Голем дел од нив живеат во областа Гора на Косово, а повеќе десетици илјади, како македонско национално
малцинство, живеат во Албанија (претежно во областа Голо Брдо). Десетици
илја- ди Македонци муслимани живеат и во Турција и до денес мнозина од
нив се свесни за своето македонско етничко потекло. Од тука јасно се гледа
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background. Accordingly, it is can be clearly seen that the Macedonian Muslims
are a constituent and inseparable part of today's Macedonian nation.
It should be emphasized that the faith and the nationality are two different
concepts. National affiliation is acquired at birth, while a person can change his
faith as many times as he wants.
Such is the case of the representative of the Macedonian Muslims, Mr. Ismail
Boyda, who is the president of the Cultural Scientific manifestation of the Macedonian Muslims. He rightly says that today, for example, ethnic Germans who belong to more religions (Christians, Muslims, Buddhists, etc.), will remain ethnically
(nationally) Germans for their whole life. It's the same with the Macedonians. The
fact that some Macedonians, for various reasons, belong to various religions does
not mean at all that they, with the change of their religion, automatically changed
their nationality.
In addition, Macedonians Muslims, whose ancestors were formerly Christians,
for some reasons crossed over and received Islam. This is exactly the same as
what is happening today, when numerous ethnic Macedonians from Orthodoxy
cross into Buddhism, in the Hare Krishna movement, in Protestantism, in Adventism, in the Pentecostal Church, in the religious community of the Jehovinian
witnesses, and so on, and not so small is the number of Macedonians - atheists
who do not belong to any religious community and who do not believe in God.
Finally, Christianity among the Macedonians (but also among other nations) at
one time replaced the paganism that they had previously as their religion. This is
a completely normal process and it is being encountered among all the nations of
the world.
According to Boyda, with the conversion to Islam the ethnic Macedonians
continued to be what they are - ethnic Macedonians. They continued to speak
their mother Macedonian tongue (as the only one they knew), continued to nurture Macedonian traditions, folklore, and customs, but instead of church, they began to satisfy their religious needs in a mosque. They transferred the Macedonian
language, tradition and culture from their past to their children (who, due to the
changed religion, have already started to receive personal names in accordance
with the Islamic tradition), and they then transfer it all to their children and so on
- until today's Macedonian Muslims, who (at least those who live in the Republic
of Macedonia), like their ancestors, do not even know how to speak another language other than their mother Macedonian tongue.
After all, today we are also witnessing the fact that a number of Macedonians
voluntarily approach different religious communities and sects, and it does not
necessarily mean that they automatically change their nationality. Because of
this, according to Boyda, the term "converting to Mohammedanism" is completely wrong, because today in Islam there are millions of believers who are not Turks.
Let’s take, for example, a modern-day ethnic Macedonian who will join an Indian
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дека Македон- ците муслимани се составен и нераскинлив дел на денешната
македонска нација.
Треба да се потенцира дека верата и нацијата се два дијаметрално различни поими, кои никако не смеат да се идентификуваат. Националната припадност се добива уште од раѓањето, додека човек во текот на својот живот по
своја волја може да промени колку што сака вероисповеди.
Таков е случајот на претставникот на Македонците муслимани Исмаил
Бојда, кој е претседател на Културно научната манифестација на Македонците муслимани. Тој со право вели дека денес, на пример, етничките Германци,
кои припаѓаат на повеќе вероисповеди (христијани, муслимани, будисти и сл.),
тие етнички (национално) цел живот ќе си останат Германци. Така е и со Македонците. Тоа што некои Македонци, поради различни причини, припаѓаат на
разни вероисповеди никако не значи дека тие, со промената на вероисповедта, автоматски си ја смениле и националната припадност.
Инаку, Македонците муслимани, чии предци порано биле христијани, од
едни или од други причини преминале и го примиле исламот. Тоа е потполно
исто со она што и денес се случува, кога бројни етнички Македонци од православието преминуваат во будизмот, во движењето Харе Кришна, во протестантството, во адвентизмот, во пентакосталната црква, во верската заедница
на јеховините сведоци и слично, а не е мал и бројот на Македонци - атеисти,
кои не припаѓаат во ниту една верска заедница и кои не веруваат во Бога. Конечно, и христијанството кај Македонците (но и кај другите народи) своевремено го заменило паганството што пред тоа го имале како своја вероисповед.
Овој е сосема нормален процес и истиот се среќава кај сите народи во светот.
Според Бојда, со преоѓањето во исламот етничките Македонци си продолжиле да си бидат тоа што и се - етнички Македонци. Си продолжиле да си го
зборуваат мајчиниот македонски јазик (како единствен што го знаеле), си продолжиле да ги негуваат македонските традиции, фолклорот, обичаите, само
што наместо в црква, своите верски потреби почнале да си ги задоволуваат
во џамија. Македонскиот јазик, традицијата и културата од минатото тие им ги
пренесувале и на своите деца (кои, поради сменетата вероисповед, веќе почнале да добиваат лични имиња во склад со исламската традиција), а тие потоа
сето тоа го пренесуваат на своите деца и така натаму – сé до денешните Македонци муслимани, кои (барем оние кои живеат во Република Македонија),
исто како и нивните предци, воопшто не знаат ни да зборуваат на друг јазик,
освен на мајчиниот, македонски јазик.
Впрочем, и денес сме сведоци на фактот дека одреден број Македонци
доброволно пристапуваат кон разни верски заедници и секти, а тоа, секако,
не значи и дека тие автоматски си ја менуваат и нацијата. Поради ова, според Бојда, терми- нот „потурчување“ е целосно погрешен, бидејќи денес во
исламот има милиони верници, кои не се Турци. Да се земе, на пример, некој
денешен етнички Македонец, кој ќе пристапи кон некоја индиска секта. Зарем
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sect. Will he overnight become Hindu and will he overnight forget the native
Macedonian language and suddenly begin to speak Hindu?
Otherwise, the ethnic origin of the inhabitants of the Gora area, located in
Kosovo, where Ismail Boyda is also from, is Macedonian. Today, inhabitants of
this area are present in almost every major city of the Republic of Macedonia.
They speak not only in pure Macedonian, but many of them declare themselves as
Macedonians. However, the wider public is very little informed about their homeland of Gora.
Ismail Boyda says that the Gora area today is its major part located in Kosovo. It is located between the current borders of the Republic of Macedonia and
Albania, although several villages, which are ethnically and culturally belonging
to Gora, have remained in Albania. The population of Gora is ethnic Macedonian
Muslims, and the biggest proof of this is the pure Macedonian language they
speak (although they practically never lived within the borders of Macedonia, in
order to be "forced" to speak the Macedonian language). Second, there are also
their customs. Thus, for example, the wedding rituals from the big village of Brod
village are almost identical to the rituals of the famous Galichnik wedding in the
Republic of Macedonia. It is also interesting that several Orthodox holidays are
celebrated in Gora today, although the Goraans are Muslims. Thus, for example,
the biggest holiday in this area is the holiday of Gjurgjovden, and the Christmas
and the Holy Annunciation are also massively celebrated.
Brod is a pleasant place for rest and living. There are shops, pastry shops, burek restaurants, restaurants and a hotel, as well as several ski areas served by one
ski lift. On the southern part of Brod, moving along a narrow macadam road and
along one of the three rivers, you reach a wonderful area for rest and recreation,
near a restaurant. There is also the villa of the former SFRY president, Tito, who
often came to the villa with senior officials for holiday. Ski terrains are used by
skiers from all over the country, even from European countries. Therefore, Brod is
also known as a ski center.
According to Ismail Boyda in the present-day Kosovo area Gora there are eighteen villages. What is curiosity in this region is that these villages were almost
ethnically clean, Macedonian. But, lately, attempts have been made to albanize
Gora. In the two villages of Gora (Restelica and Kukljane), the Gorans mainly declare themselves as Muslims by their ethnic nationality. Others are pre-war. On one
hand, although they speak Macedonian language, they can not (or should not) declare themselves as Macedonians because of the weak links with the Republic of
Macedonia. On the other hand, they can not declare themselves as Serbs, although
strong pressure was exerted on them by the Serbian authorities. That is why many
of them (at least before the war in Kosovo) declared themselves as Yugoslavs, so as
not to be Serbs or Macedonians. The Gorans who live in the Republic of Macedonia,
and which number is not small at all, declare themselves as Macedonians.
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тој преку ноќ ќе стане Индус и зарем преку ноќ ќе го заборави мајчиниот македонски јазик и наеднаш ќе почне да зборува хинду?
Инаку, етничкото потекло на жителите од областа Гора, која се наоѓа во
Косово, од каде е и Исмаил Бојда е македонско. Жителите од оваа област денес се присутни во речиси секој поголем град на Република Македонија. Тие
не само што зборуваат на чист македонски јазик, туку и мнозина од нив себеси
се декларираат како Македонци. Меѓутоа, пошироката јавност многу малку е
информирана за нивниот роден крај Гора.
Исмаил Бојда вели дека областа Гора денес во најголем дел се наоѓа во
Косово. Таа се наоѓа меѓу сегашните граници на Република Македонија и Албанија, иако неколку села, кои етнички и културно припаѓаат во Гора, останале и во Ал- банија. Населението на Гора се етнички Македонци муслимани, а
најголем доказ за тоа е чистиот македонски јазик што го зборуваат тие (иако
практично никогаш не живееле во границите на Македонија, како би биле „натерани“ да го зборуваат македонскиот јазик). Како второ овде се и нивните
обичаи. Така, на пример, адетите за свадбата од големото горанско село Брод
се речиси идентични со адетите на познатата Галичка свадба во Република
Македонија. Интересно е и тоа што во Гора и денес се слават неколку православни празници, иако Гораните се мусли- мани. Така, на пример, најголем
празник во оваа област е празникот Ѓурѓовден, а масовно се слават и Божиќ
и Благовец.
Брод е пријатно место за одмор и живеење. Во него има продавници,
слаткарници, бурекџилници, ресторани и еден хотел, како и неколку патеки
за скијање што ги опслужува еден ски- лифт. На јужниот дел на Брод, движејќи се по тесен макадамски пат и покрај една од трите реки, се стигнува до
прекрасен предел за одмор и рекреација, кај еден ресторан. Таму е и вилата
на некогашниот претседател на СФРЈ, Тито, кој често доаѓал во вилата за одмор со високи функционери. Скијачките терени ги користат скијачи од сите
краеви, дури и од европските земји. Затоа, за Брод се слуша и како за скијачки
центар.
Според Исмаил Бојда во денешната косовска област Гора има осумнаесет
села. Она што претставува куриозитет во овој регион е тоа што овие села биле,
речиси, етнички чисти, македонски. Но, во последно време се забележани
обиди за албанизирање на Гора. Во две села на Гора (Рестелица и Кукаљане)
Гораните, главно, се декларираат по националност како муслимани. Другите
се предвоени. Од една страна, иако зборуваат македонски јазик, поради слабите врски со Република Македонија не можат (или не смеат) да се декларираат како Македонци. Од друга страна, пак, не можат да се декларираат ни
како Срби, иако врз нив се вршеше силен притисок од српските власти. Затоа
голем дел од нив (барем до пред војната во Косово) себеси се декларираа
како Југословени, за да не бидат ни Срби, ни Македонци. Гораните, пак, кои
живеат во Република Македонија, чиј број воопшто не е мал, се декларираат
како Македонци.
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THE 10TH OF AUGUST 1913 THE DAY OF THE TRAGIC
MACEDONIAN PARTITION
20 august 2017

Macedonia is a Holy and Biblical land. With its ancient and millennia-long history, Macedonia is the pride, joy and sorrow, dream and reality of every Macedonian. Its geographic location makes it the crossroads of various civilizations,
religions, traditions, and customs. It is no coincidence that the paths of many
tradesmen and caravans passed here, and for many military expeditions, armies,
winners and losers it was the battleground for many centuries. It means that every stone, every lump of black earth, every river and mountain speak of the turbulent history of Macedonia. Even today, Macedonia continues hiding in itself many
secrets from the past, which will probably be a challenge for future generations.
A large number of both foreign and domestic authors have written about
Macedonia’s historical development from ancient times to the present. Some authors have tried to distort the Macedonian story, while others have presented
only simple historical facts. Macedonia has been a country of turmoil, but also a
country of beauty and mystery where the strong survived war, famine, conquerors, insults and empires; at the same time preserving their name. Since the glorious times of Philip II and Alexander of Macedonia, during the reign of Rome,
the Byzantines and the Slav migrations to the south, during this long and rich
period only two nations, two peoples have chosen the name of this country as
an integral part of their identity – the ancient Macedonians and the present-day
Macedonians. It is this strong connection which spans millennia that shows the
dedication of these people to their country.
Since ancient times the name Macedonia stood for a small tribal land in the
immediate vicinity of Pella, today the village Postol – the capital of the ancient
Macedonian Empire. It covered the area between Lake Pazar, which is dried out,
and the lower basin of the Vardar River. But parallel to the expansion of the
borders of the Macedonian Empire, this small tribal land called Macedonia gradually became larger and larger. Therefore the ancient Macedonians started to distinguish between Upper and Lower Macedonia mainly based on the geographical
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10ТИ АВГУСТ 1913 ГОДИНА ДЕНОТ НА ТРАГИЧНАТА
ПОДЕЛБА НА МАКЕДОНИJА
20 август 2016

Македонија е библиска, света земја. Таа со својата древност и милениумска вековитост е гордост, радост и тага, сон и јаве за секој Македонец. Нејзината географска положба ја прави крстосница на различни цивилизации,
религии, традиции и обичаи. Не случајно на многу трговци и каравани тука
им поминувале патиштата, а за многу воени експедиции, војски, победници и
поразени таа била многу вековен мегдан. Тоа значи дека секој камен, секоја
грутка црна земја, секоја река и планина, зборуваат за бурната историја на
Македонија. И денес Македонија сè уште во себе крие многу тајни од минатото, кои, веројатно ќе бидат предизвик за наредните генерации.
За историскиот развој на Македонија, од античко време па до денденес,
пишувале голем број странски и домашни автори. Некои се обиделе да ја
искриват македонската сторија, а некои лесно ги презентираат историските
факти за Македонија и македонскиот народ. Македонија е земја на премрежиња, но и земја на убавини, земја на мистерии и опстојувања, каде што
силните луѓе преживеале војни, глад, освојувачи, навреди, империи, притоа
зачувувајќи ја волшебноста на своето име. Од величествените времиња на
Филип и Александар Македонски, преку римските и византиските владеења,
преку големите миграции на Словените на југ и потпаѓањето под Отоманската
Империја. Низ овој долг и богат временски период само два народа го избрале името на оваа земја за нераз- двоен дел на својот идентитет – древните
Македонци и Македонците денес, а тоа претставува силна врска која датира
од пред милениуми, укажувајќи на посветувањето на овие народи на својата
библиска земја.
Со името Македонија уште во античките времиња се означувала една
мала покраина во непосредна близина на Пела, денешното село Постол –
престолнината на античкото македонско царство. Таа ја опфаќала земјата
меѓу денешното исушено Пазарско Езеро и долниот тек на реката Вардар. Но,
со проширувањето на грани- цата на македонското царство, постепено пораснала и областа означена со името Македонија, која античките Македонци ја
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characteristics of the area. However, such a division of Macedonia had political,
cultural, military and administrative importance. As a result Macedonia, as an historical and geographical region, is mentioned in the Bible several times.
At that time, however, Macedonia experienced the most territorial, political,
military and economic rise and boom, not seen anywhere else on Earth, then again
at the time when Alexander III of Macedon (the Great), the most successful sage,
strategist, military commander and fearless fighter, came to the throne. Alexander was born in Pella of his father Philip and his mother Olympia, of Epirus, in July
356 B.C. of the Argead dynasty.
Alexander gained fame as an ingenious strategist, warrior, general, sage and
a visionary for a great world state. He subdued his opponents with his successful
military campaigns in Anatolia, Syria, Egypt, Persia and Mesopotamia, extending
the boundaries of Macedonia to Afghanistan and India. Under his command were
a number of countries, kingdoms, empires, tribal communities, peoples and nations on thousands of square miles.
Wherever he fought and conquered, he introduced special power and authority respecting local traditions and customs. At the same time he was the initiator
and organizer of major engineer- ing feats. To this day traces remain of some
names, cities, towns and landmarks erected in Alexander's time.

Partition of Macedonia
However, Macedonia was brutally invaded, occupied and partitioned by its
neighbours Gree- ce, Serbia and Bulgaria; a partition validated by the European
Great Powers on August 10, 1913 by the Treaty of Bucharest.
It is known that Macedonians existed in 1912, 1913. In fact the whole world
knew that Macedonians existed even before that because they read about them
in their newspapers. The entire world read about the 1903 Ilinden Uprising and
how the Macedonian people were struggling to free themselves from Ottoman
oppression! Today we have hundreds of newspaper clippings from that time, from
practically every major newspaper in the world, which, without a doubt, proves
that Macedonians existed in 1903, only a decade before Macedonia was partitioned by the neighbouring countries.
Even though nationalism was popular and adopted by many countries at that
time, however, it was very rare that a country would be homogeneous meaning
that all the people within its borders would belong to a single nation. In practical
terms there would always be people belonging to other nations; or what we today
call “minorities”.
In those days it was not desirable to have minorities in one’s country and
there were strong attempts by authorities to homogenize the population by
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делеле на Горна и Долна Македонија, пред сè, поради географските карактеристики на просторот. Меѓутоа, таквата поделба на Македонија имала политичко, културно, воено и административно значење. Затоа, Македонија како
историско и географско подрачје се споменува како земја на неколку места и
во Библијата.
Меѓутоа, најголем територијален, политички, воен и економски подем и
процут, незапаметен и незабележан каде било на друго место на планетата
Земја, Македонија доживеала во времето кога на престолот дошол најуспешниот мудрец, стратег, војсководец и бестрашен борец Александар III Ма- кедонски (Велики). Бил роден во Пела, од таткото Филип и мајката Олимпија
Епирска, во јули (златец) 356 година пред Христа, од династијата Аргеади.
Стекнал слава на генијален стратег, воин, војсководец, мудрец и визионер
за голема светска држава. Со своите успешни воени походи ги поко-ил Анадолија, Сирија, Египет, Персија и Месопотамија, проширувајќи ги границите на
Македонија сè до Авганистан и Индија. Под неговата команда на илјадници
километри квадратни биле бројни држави, царства, империи, племенски заедници, народи и нации.
Насекаде каде што војувал и освојувал, тој во- ведувал посебна власт и
управа, при што ги почиту- вал и локалните традиции и обичаи. Истовремено бил иницијатор и организатор на големи градителски подвизи. До ден-денес останале траги од некои имиња, градови, места и обележја подигнати во
Александровото време.

Поделба на Македонија
Меѓутоа, Македонија беше брутално нападната, окупирана и поделена од
своите со- седи Грција, Србија и Бугарија; поделба потврдена од страна на големите европските сили на 10 август, 1913 година, со Букурешкиот договор.
Познато е дека Македонците постоеле во 1912 и во 1913 година година.
Всушност, целиот свет знаел дека Македонците постоеле дури и пред тоа,
бидејќи читале за нив во весниците. Целиот свет читал за Илинденското востание од 1903 година и за тоа како македонскиот народ се обидува да се ослободи од турското ропство! Денес имаме стотици исечоци од весници од тоа
време, практично од секој голем весник во светот, кои, без сомнение, докажуваат дека Македонците постоеле во 1903 година, само една деценија пред
Македонија да биде поделена од соседните земји.
Во тој период национализмот беше популарен и усвоен од страна на многу
земји, меѓутоа, ретко која земја беше хомогена, односно беше реткост сите
луѓе во рамките на границите на една држава да припаѓаат на една нација. Во
практична смисла, секогаш ќе постојат луѓе кои припаѓаат на други нации; или
она што денес го нарекуваме „малцинства“.
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 ssimilating the minorities into the majority. It was believed that if all the people
a
living within the borders of a country belonged to the same nation there would
be no differences between the people to divide them and this would make the
country stronger.

Destruction of Culture
So, 19th century philosophy dictated that it was preferable to have one country, one nation and one people because that way the country would be strong. So
governments and authorities strived to assimilate the minorities into the majority and create one homogeneous nation inside each country. Unfortunately, this
was done under brutal circumstances without giving regard to the destruction of
cultures.
With some countries, like Greece and Bulgaria, this practice has continued to
this day because they still believe that their countries will weaken and break apart,
like Yugoslavia, if they recognize all the ethnicities living inside their borders.
Great Powers agreed that they did not want the Ottoman Empire to be replaced with a single large state. A single large State would be potentially dangerous to them in the future. So they all agreed that the Ottoman Empire had
to break up into smaller components. They also agreed that these components
would need to be polarized so that they hated each other and there would be no
chance of them ever uniting. They also needed to be of equal size so that no one
component would have the ability to dominate or swallow any of the others if war
was to break out between them.
In Macedonia however, Macedonians already knew that they were Macedonian and the children of Alexander the Great, as they called themselves on many
occasions. So fooling the Macedonians into believing that they were Greeks, Serbians and Bulgarians, all at the same time, was not going to be an easy task. But
that did not stop our neighbours from trying!
Towards the end of the 19th century Greece, Serbia and Bulgaria were allowed
to establish their own “National” churches inside Macedonia. The Macedonians
also tried to establish a Macedonian church but they were not allowed by the
Ottoman authorities mainly because of protests from the other churches who did
not want a Macedonian church to be established.
In those days, under Ottoman rule, the church was the ultimate authority
over the nation similar to what governments are today. And because there was
no Macedonian Church the Macedonian Christians could only belong to the Greek,
Serbian, or Bulgarian Church. So, if a person belonged to one of these churches they were assumed to belong to the “national” identity associated with that
Church.
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Во тие денови не било пожелно да се има малцинства во нечија земја и
имало силни обиди од страна на властите да го хомогенизираат населението
со интегрирање на малцинствата во мнозинството. Се сметало дека ако сите
луѓе кои живеат во границите на една земја припаѓаат на една иста нација
нема да има разлики меѓу луѓето што ќе ги разделуваат и тоа ќе ја направи
земјата посилна.

Уништување на културата
Значи, филозофијата на XIX век диктирала дека е подобро да постои една
држава, една на- ција и еден народ, бидејќи на тој начин земјата би била силна. Затоа владите и властите се стремеле кон асимилација на малцинствата во
мнозин- ството и кон создавање на една хомогена нација во секоја земја. За
жал, тоа било спроведувано во брутални околности без да се води сметка за
уништување на културите.
Кај некои земји, како Грција и Бугарија, оваа практика продолжува и до
ден-денес, бидејќи тие сė уште веруваат дека нивните земји ќе ослабнат и ќе
се распаднат, како Југославија, доколку ги признаат сите етнички заедници
кои живеат во нивните граници.
Големите сили се согласиле дека не сакаат Отоманската Империја да биде
заменета со една единствена голема држава. Една голема држава би била
потенцијална опасност за нив во иднина. Затоа, сите тие се согласиле дека
Отоманската Империја мора да се распадне на помали компоненти. Тие, исто
така, се согласиле дека овие компоненти ќе треба да се поларизираат, така
што ќе се мразат едни со други и никогаш ќе нема никаква можност за нивно
обединување. Освен тоа, тие требало да бидат со приближно еднаква го- лемина, така што ниту една компонента не ќе има способност да доминира или
да ја проголта која било од другите доколку избие војна меѓу нив.
Сепак, во Македонија, Македонците веќе знаеле дека тие се Македонци и
деца на Александар Велики, како што се нарекуваат во многу прилики. Значи,
намамувањето на Македонците да веруваат дека се Грци, Срби и Бугари, а
сето тоа во исто време, се знаело дека нема да биде лесна задача. Но, тоа не
ги спречило нашите соседи да се обидат!
Кон крајот на XIX век на Грција, Србија и Бугарија им било дозволено да
основаат свои „национални“ цркви во Македонија. Македонците, исто така, се
обиделе да формираат македонска црква, но не им било дозволено од страна
на ос- манлиските власти, главно, поради протестите на другите цркви кои не
сакале да се воспостави македонска црква.
Во тие денови, под турска власт, црквата била највисока власт што владеела со државата, слична на она што се владите денес. А бидејќи немало македонска црква, македонските христијани можеле само да припаѓаат на грчката,
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So in our neighbours’ estimation “not having a recognized Macedonian church
meant no Macedonian identity existed”. This idea was neatly packaged by Greece,
Serbia and Bulgaria and sold to the entire world. Today we have uncovered numerous census reports released by Greece, Serbia and Bulgaria that say “no”
Macedonians lived in Macedonia before, during and after 1903! Now we know
why. Because these census reports were based on church affiliation and not on
ethnicity.
They also attacked the Macedonian language, the only living thing remaining
that was proof of a Macedonian existence. The harshest measures taken against
the Macedonian language were during the Metaxas dictatorship years after
Metaxas came to power on August 4, 1936. During that time the Greek regime
strongly opposed the use of the Macedonian language and harshly punished and
jailed those speaking it in public or in private.
We are Macedonians because we, our fathers and mothers, our grandfathers
and grandmothers and many generations of men and women before them, who
were born in Macedonia, were Macedonians because the land on which we were
born, grew up and died was called Macedonia! We don’t need our enemies to define us and tell us who we are and who we are not! We are Macedonians because
that is exactly what we are.
During 2013 we marked the 100th Anniversary since Macedonia’s partition.
If the Balkan Wars of 1912, 1913 heralded Macedonia’s liberation then the 1913
Treaty of Bucharest, dated on August 10th, 1913, marked its tragic partition between Greece, Serbia (former Yugoslavia) and Bulgaria. When the 1913 Treaty
of Bucharest was signed Macedonia covered an area of 66,474 km2 out of which
25,713 km2 (today’s Republic of Macedonia) with approximately 1.6 million Macedonian people, was awarded to Serbia (former Yugoslavia). Greece was awarded
the southern part of Macedonia consisting of 33,953 km2, slightly over half of
Macedonia, with approximately 300,000 Macedonian people. The northeastern
part of Macedonia covering 6,808 km2, with approximately 200,000 Macedonian
people was awarded to Bulgaria.
If the Balkan Wars brought Macedonia freedom from the Ottoman Empire,
then the 1912 Treaty of Bucharest brought partition, denationalization, unprecedented assimilation and exile for thousands from their ancestral homes
and hearth. Therefore, let 2013 be the year to annul the illegal 1913 Treaty of
Bucharest and realize all of our dreams by unifying all Macedonians in an ethnic
Macedonia.
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српската или на бугарската црква. Значи, ако некој припаѓал на една од овие
цркви се претпоставувало дека тој припаѓа на ‘националниот‘ идентитет поврзан со таа црква.
Значи, според процената на нашите соседи „немањето призната македонска црква значело дека македонскиот идентитет не постои“. Оваа идеја беше
уредно спакувана од Грција, Србија и Бугарија и се продаваше на целиот свет.
Денес, имаме откриено бројни пописни извештаи објавени од страна на Грција,
Србија и Бугарија, кои велат дека „никакви” Македонци не живееле во Македонија пред, за време и по 1903 година! Сега знаеме зошто. Бидејќи овие пописни
извештаи се базираат врз верската припадност, а не врз етничката припадност.
Тие, исто така, го нападнаа македонскиот јазик, единственото живо нешто
што останало како доказ за македонското постоење. Најтешките мерки против македонскиот јазик биле преземени во текот на годините на диктаторот
Метаксас, откако дошол на власт на 4 август 1936 година. Во текот на тој период, грчкиот режим остро се спротивставил на употребата на македонскиот
јазик и остро ги казнувал и затворал оние кои зборувале на македонски јазик
било во јавност или дома.
Ние сме Македонци затоа што ние, нашите татковци и мајки, нашите дедовци и баби и многу генерации мажи и жени пред нив, кои биле родени во
Македонија, биле Македонци, бидејќи земјата на која сме родени, во која сме
пораснати и во која почиваме се вика Македонија! Нам не ни требаат нашите
непријатели да нѐ дефинираат и да ни кажуваат кои сме ние, а кои не сме! Ние
сме Македонци бидејќи тоа е токму она што сме.
Во 2013 година, ја одбележавме 100-годишнината од поделбата на
Македонија. Ако балканските војни во 1912 и 1913 година беа предвесник
на ослободувањето на Македонија, тогаш Договорот од Букурешт, од 10 август 1913 година, ја одбележа нејзината трагична поделба меѓу Грција, Србија
(поранешна Југославија) и Бугарија. Кога Договорот од Букурешт од 1913 година беше потпишан, Македонија зафаќаше површина од 66,474 км2 од кои
25.713 км2 (денешна Република Македонија) со околу 1,6 милиони македонски народ, беа доделени на Србија (поранешна Југославија). Грција го доби јужниот дел
на Македонија од 33,953 км2, нешто повеќе од половината од Македонија, со население од околу 300.000. Североисточниот дел на Македонија, кој опфаќа 6,808
км2, со околу 200.000 македонско население, му беше доделен на Бугарија.
Ако балканските војни ѝ донесоа слобода на Македонија од Отоманското
Царство, тогаш Договорот од Букурешт од 1913 година донесе поделба, денационализација, невидена асимилација и прогонување на илјадници Македонци од домовите и огништата на нивните предци. Затоа, нека 2013 биде година
на поништување на невалидниот Договор од Букурешт од 1913 година и година на остварување на нашите соништа за обединување на сите Македонци во
етничка Македонија.
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VII
THE FUTURE OF
ISRAEL AND MACEDONIA
THE MEMORIAL CENTER FOR THE JEWS OF MACEDONIA
ONE CENTURY OF MACEDONIAN-ISRAELI RELATIONS
FOR THE WELL-BEING OF MACEDONIAN PEOPLE
ISRAEL AND MACEDONIA - INPOSSIBLE COMPERISONS
JEWISH-MACEDONIAN DESTINY

„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

Jerusalem, Israel
Ерусалим, Израел
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Ohrid „Second Jerusalem“, Macedonia
Охрид „Вториот Ерусалим“, Македонија

St. Sophia, Ohrid
Света Софија, Охрид
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Synagoge in Mazkeret Batya
Синагога во Мазкерет Батија

The tomb of Gotce Delchev in Skopje, Church St. Spas
Гробот на Гоце Делчев во Скопје, Црква Свети Спас
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Macedonian Parliament
Македонски парламент

The Knesset of Israel
Израелски парламент
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Ss. Cyril and Methodius
Св. Кирил и Методиј
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The Foundation „George Atanasoski“
Фондација „Ѓоргија - Џорџ Атанасоски“

The Foundation „George Atanasoski“
Фондација „Ѓоргија - Џорџ Атанасоски“
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Microflex, Florida
Микрофлекс, Флорида

Hotel Sonce, Prilep
Хотел Сонце, Прилеп
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VII
иднината на
израел и македониjа
ЕВРЕЈСКИОТ МЕМОРИЈАЛЕН ЦЕНТАР НА МАКЕДОНИЈА
ЕДЕН ВЕК НА МАКЕДОНСКО-ИЗРАЕЛСКИТЕ ОДНОСИ
ЗА ДОБРОТО НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД
ИЗРАЕЛ И МАКЕДОНИЈА - НЕВОЗМОЖНИ СПОРЕДБИ
ЕВРЕЈСКО-МАКЕДОНСКА СУДБИНА

„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

THE JEWS MEMORIAL
CENTER OF MACEDONIA

Т

he Holocaust Memorial Center for the Jews of Macedonia is a
multimedia center dedicated to the 7,144 Jewish victims from
Macedonia in the Holocaust and to the history of Jews in the Balkans. The center is located in Skopje, the Capital of the Republic
of Macedonia, in what was once the Jewish quarter. This significant home of the
Holocaust is a multimedia center, comprised of several sections that were opened
separately.
Construction work on the center began with the laying of the cornerstone of
the building on September 2, 2005 with the support of the Macedonian government. Its official opening took place on March 10, 2011, 68 years after what was a
tragic event for the Macedonian Jews.
Funds used for construction of the center came from the returned properties
of the Jews from Macedonia who had died in Nazi concentration camps and have
no heirs. This was made possible through the adoption of the Law on Restitution,
which was fully completed in December 2007. The funds were managed by the Holocaust Fund of the Jews from Macedonia, which is also the owner of the building.
The Memorial Centre was built on the site of the former Jewish quarter, which
was the center of Jewish life in the city until the deportation of the people to the
Treblinka concentration camp. This neighborhood was part of the city until its
destruction in the catastrophic earthquake, after which the Intercity Bus Station
was located in its place. This Memorial Centre is located behind the newly built
Museum of the Macedonian Struggle, which looks towards the river Vardar.
The Holocaust Memorial Center for the Jews of Macedonia was officially
opened on March 10, 2011, exactly 68 years after the Bulgarian occupation forces
deported the Macedonian Jews to the Treblinka concentration camp. Ceremonies
for its official opening began with the transfer of the three urns of the dead Jews

378

The future of Israel and Macedonia

ЕВРЕJСКИОТ МЕМОРИJАЛЕН
ЦЕНТАР НА МАКЕДОНИJА

М

еморијален центар на холокаустот на Евреите од Македонија e мултимедијален центар посветен на настраданите
7.144 Евреи од Македонија за време на холокаустот и историјата на Евреите на Балканот. Центарот се наоѓа во главниот град на Република Македонија -Скопје, Македонија, сместен на местото
на некогашното Еврејско Маало. Овој значаен дом на холокаустот претставува мултимедијален центар, составен од неколку делови, кои бea поединечно
отворани.
Градежните работи на центарот започнаа со поставувањето на камен-
темелник на објектот, на 2 септември 2005 година, со поддршка на Македонската влада, а неговото официјално отворање се случи во 10 март 2011 година, 68 години по трагичниот настан за македонските Евреи.
Средствата за изградба на центарот бea обезбедени од повратот на имотите на Евреите од Македонија, кои ги загубиле животите во нацистичките
логори и немаат никакви наследници. Ова беше овозможено преку донесувањето на Законот за реституција, која целосно беше завршена во декември
2007 година. Средствата беа раководени од страна на Фондот на холокаустот
на Евреите од Македонија, кој е и сопственик на објектот.
Меморијалниот центар е изграден на местото на некогашното Еврејско
маало — средиште на еврејскиот живот во градот до нивната депортација во
концентрацискиот камп Треблинка. Маалото постоело во градот докатастрофалниот земјотрес, кога било срушено, а подоцна на неговото место постоела
Меѓуградската автобуска станица. Овој Меморијален центар се наоѓа зад новоизградениот Музеј на македонската борба, кој излегува на реката Вардар.
Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија беше
официјално отворен на 10 март 2011 година, точно 68 години откако бугарските окупаторски сили ги депортирале македонските Евреи во концентрацискиот камп Треблинка.
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from Bitola, Stip and Skopje to the Holocaust Memorial Center of the Jews from
Macedonia. The Macedonian guard force accompanied the procession with the
urns led by the three city mayors, world dignitaries, and government officials,
members of parliament, rabbis and citizens. The procession began from Macedonia Street heading across the Stone Bridge and reaching the entrance of the
Museum, which was to be the eternal home of the killed Macedonian Jews.
Senior officials from Macedonia, Israel and other countries attended the opening. Guests included: The Macedonian President Gjorge Ivanov, Prime Minister Nikola Gruevski, Israeli Deputy Prime Minister Moshe Ya'alon, the presidents of Albania and Montenegro, Filip Vujanovic and Bamir Topi, and members of the Knesset,
heads of religious communities and representatives of the diplomatic corps.
The Holocaust Memorial Center of the Jews from Macedonia aroused great
interest immediately. Only three days after its opening, more than 3,000 people
had visited it.
We also need mention that on May 3, 2011 at the commemoration held at
the Memorial Center in Skopje on the occasion of Yom HaShoah, the day of the
Jewish victims of the Holocaust, Behar Israel, the oldest Macedonian Jew, lit six
candles symbolically in memory of the six million Jews murdered by the Nazis
during World War II. This simultaneously marked the uprising of the Jews in the
Warsaw ghetto in 1943.
The commemoration was also in memory of the Jewish victims of the Holocaust, the 7,148 Jews from Macedonia who were taken from their homes and deported to the Nazi death camp Treblinka in occupied Poland on the night of March
10-11, 1943 by decision of the government of the then fascist Bulgaria.
This commemoration was also attended by German Ambassador to Skopje
Ulrike Knotz and other representatives of embassies and members of the Jewish community in Macedonia. Ljiljana Mizrahi, president of the Holocaust Fund
in Macedonia, said that she hopes that at some future commemoration of Yom
HaShoah (which in Hebrew means suffering, destruction) a Bulgarian representative will attend as a sign of apology.
The President of the Jewish Community in Macedonia at the time Bianca Subotic stated that they, as descendants of the Macedonian Jews, celebrate this day
each year with pride and dignity at the site of the former Jewish quarter, in the
Memorial Centre that had been opened two months earlier in their memory.
"Jewish religion, culture, and tradition continue to live from us and with us as part
of the ethnic diversity of our homeland the Republic of Macedonia. Let the memory of
the six million innocent victims, of which one million children, killed in the Nazi concentration camps and crematoria, be in the conscience of each of us to preserve the
traditional values of living in unity and understanding, religious coexistence and mutual
trust and respect," said Subotic.
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Со пренесување на трите урни од загинатите Евреи од Битола, Штип и
Скопје во Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија
започнаа церемониите за неговото официјално отворање. Колоната со урните
ја придружуваа гардистите на Македонија, а ја предводеа градоначалниците
на трите града, високи гости од светот, државни функционери, пратеници, рабини, граѓани. Колоната тргна од улицата „Македониј“и преку Камениот мост
стигнала до влезот на Музејот, кој ќе биде вечното почивалиште на погубените македонски Евреи.
На отворањето присуствуваа високи функционери од Македонија, Израел и други земји. Меѓу гостите се наоѓаа: македонскиот претседател Ѓорѓе
Иванов, македонскиот премиер Никола Груевски, израелскиот вицепремиер
Моше Јалон, претседателите на Црна Гора и Албанија, Филип Вујановиќ и
Бамир Топи, како и членови на Кнесетот, поглавари на верските заедници и
претставници на дипломатскиот кор.
Веднаш по отворањето,Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите
од Македонија предизвика голем интерест. Само три дена по отворањето, тој
беше посетен од повеќе од 3.000 луѓе.
Исто така, треба да се одбелези дека Бехар Израел, најстариот македонски Евреин на 3 мај 2011 година симболично запали шест свеќи во спомен на
шесте милиони убиени Евреи од нацистите во Втората светска војна, на комеморацијата што во Меморијалниот центар во Скопје се одржа по повод Јом
Ашоа, денот на еврејските жртви на холокаустот, кога воедно се одбележува
и востанието на Евреите во Варшавското гето во 1943 година.
Сеќавањето на еврејските жртви на холокаустот е и за 7.148-те Евреи од
Македонија кои ноќта меѓу 10-ти и 11 март 1943 година со одлука на владата
на тогаш фашистичка Бугарија биле собрани од нивните домови и депортирани во нацистичкиот логор Треблинка во окупирана Полска.
На комеморација присуствуваше и амбасадорката на Германија во Скопје Улрике Кноц и други претставници на амбасади и членови на Еврејската
заедница во Македонија. Лилјана Мизрахи, претседателка на Фондот на холокаустот на РМ, рече оти се надева дека на некое наредно одбележување
на Јом Ашоа (што на еврејски значи: страдање, уништување) ќе присуствува и
бугарски претставник во знак на извинување.
Тогашнатаа претседателката на Еврејската заедница во РМ Бјанка Суботиќ истакна дека тие, како потомци на македонските Евреи, гордо и достоинствено секоја година го одбележуваат овој ден на местото на некогашното Еврејско Маало, во Меморијалниот центар што во нивни спомен беше отворен
пред два месеца.
„Од нас и со нас продолжуваат да живеат еврејската вера, култура и
традиција, како дел од етничкото шаренило на нашата татковина Република Македонија. Нека поменот за шест милиони невини жртви, од кои 1
милион деца, здушени во нацистичките логори и крематориуми, биде во
совеста на секој од нас за зачувување на традиционалните вредности на
живеење во заедништво и разбирање, верски соживот и заемна доверба и
почит“, рече Суботиќ.
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One Century of
Macedonian - Israeli
Relations

T

he year 2011 marked one century of the Macedonian - Israeli ties,
starting from the time when neither Macedonia nor Israel existed
as states. On this occasion, and the occasion of 63 years of independence of the state of Israel, marking this special anniversary of
the Macedonian-Jewish friendship, the State of Israel and the Holocaust Fund of
the Jews from Macedonia, organized an official concert of the Macedonian Philharmonic Orchestra with soprano Sivan Rotem from Israel who performed songs
in Ladino, Yiddish and Hebrew. Before the concert, addressing the many guests
were the Ambassador of Israel in the Republic of Macedonia, H.E. David Cohen
and Vice President of the Holocaust Fund of the Jews from Macedonia, Dr. Pande
Lazarevski, whose full speech "Macedonian Nation" we present here:
Ladies and Gentlemen, Respected Guests, Excellencies,
HAVERIM JAKARIM, - KERIDOS AMIGOS, - SHALOM!
The Republic of Macedonia and the State of Israel established diplomatic relations on December 7, 1995. That is to say, our 16-year old diplomatic relations
have not even matured, yet. Nevertheless, today, on this festive day we celebrate
one century of the event that laid the foundations of the Macedonian - Israeli
relations today, while Macedonian - Jewish relations have much deeper historical
roots, that is, immemorial roots.
They begin with the vision that Alexander III of Macedon had in the sacred
Macedonian city of Dion. The Jewish historian Flavius Josephus tells us that while
facing the dilemmas of how to conquer Asia, Alexander saw in his dream a man
dressed in purple, with a golden diadem on his head and a gold plate on his chest,
who encouraged him not to wait a moment longer, but to cross the sea bravely
and that he would beat the Persians. When Alexander of Macedon came to the
gates of the holy city of Jerusalem, he recognized in the high priest Jadus the
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ЕДЕН ВЕК
МАКЕДОНСКО - ИЗРАЕЛСКИ
ОДНОСИ

В

о 2011 година се наврши еден век од македонско – израелските врски, и тоа од времето кога ниту Македонија ниту Израел
не постоеја како држави. По тој повод, како и по повод 63 години независност на државата Израел, одбележувајќи го овој
посебен јубилеј на македонското-еврејското пријателство, државата Израел
и Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија, организираа свечан концерт на Македонската филхармонија со сопранот Сиван Ротем од Израел, со
изведби на песни на ладино, јидиш и хебрејски. Пред концертот, на многубројните гости им се обратија амбасадорот на Израел во Република Македонија,
Н.Е. Давид Коен и потпретседателот на Фондот на холокаустот на Евреите од
Македонија, д-р Панде Лазаревски, чие излагање “Македонска нација” го пренесува во целина:
Почитувани присутни, Ценети екселенции, Дами и господа,
HAVERIM JAKARIM, - KERIDOS AMIGOS, - SHALOM !
Република Македонија и Државата Израел дипломатските односи ги
воспоставија на 7 декември 1995 година. Би се рекло, нашите 16-годишни дипломатски односи не се ниту полнолетни. А сепак, денес, на овој свечен ден
прославуваме еден век од настанот кој ги постави темелите на македонско
- израелските односи денес, додека македонско – еврејските односи имаат
многу подлабок историски корен. Од памтивека.
Започнуваат со визијата која Александар III Македонски ја имал во светиот
македонски град Дион. Еврејскиот историчар Флавиј Јосиф ни кажува дека, исправен пред дилемите како да ја освои Азија, на Александар на сон му се јавил
човек облечен во пурпур, со златна дијадема на главата и златна плоча на градите, кој го охрабрил да не чека ниту миг, туку храбро да го премине морето и
дека ќе ги победи Персијанците. Кога Александар Македонски веќе беше пред
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man from his dream, and following his directions he brought a sacrifice to the
temple, according to Jewish custom. Talmud also states that Alexander refused
Samarian Sanbalat’s demand to destroy the Jews. Rather, he granted them the
greatest privileges. For generations after, the name "Alexander" was the most
popular name in Jewish communities around the Mediterranean basin.
Dear all,
The Jewish people have always been deeply rooted in the Macedonian land,
history and culture. The oldest synagogue in the Balkans is in Stobi, Macedonia.
The year 1492 changed the history of the world since Christopher Columbus arrived in America. But at the same time, this year changed the fate of the Jews
from Spain, the Sephardim, who were deported from their homes, and some of
them found their second home in no other but Macedonia.
The Jews were never strangers in Macedonia. On the contrary, welcomed as
new sons of Macedonia, they integrated easily into the Macedonian cultural, public and economic life. At the same time, they also took part in the revolutionary
struggle for Macedonia’s freedom.
Taking part in the Thessaloniki Congress of the Secret Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization - TMORO in 1896 was also the prominent revolutionary Rafael Kamhi, a Macedonian Jew from Bitola, a Duke, participant in
the Ilinden Uprising, and fighter for the freedom of Macedonia. Today, his work is
immortalized in the Museum of the Macedonian Struggle where, to our pleasure,
visitors can see his wax figure.
Macedonians also participated in the struggle of the Jews just as much as
the Jews did in the Macedonian Struggle. Thus, the great Macedonian revolutionary and tribune Dimitar Vlahov, as a member of the Ottoman Parliament in 1911,
categorically refused the plan of the Arab representatives to prevent by law the
resettling of Jews in their homeland.
This is just one more example of the outstanding cultural and political exchanges, and the exchange of values between the two biblical peoples. With
his bold and righteous work, which left a strong mark on the political events of
his time, and as a prelude with his sincere friendship with the legendary David
Ben-Gurion, Vlahov became a precursor of the exceptionally close Macedonian Israeli relations today.
Referring to this close friendship, at the opening of the Holocaust Memorial
Center of the Jews from Macedonia, the President of the Republic of Macedonia,
H.E. Gjorge Ivanov, PhD stressed that: "We must never forget that, as Rafael Kamhi
was one of the promoters of the idea of a free and independent Macedonia, so did
Dimitar Vlahov also contribute to keeping the road open for the future establishment
of the State of Israel."
Dear all,
We can not, we must not and do not want to forget that on the ominous
March 11, 1943, the fascist regime of occupying Bulgaria deported 98 percent of
the Macedonian Jews to the extermination camp of Treblinka. Of the 7,148 deported Jews, half were children.
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портите на светиот град Ерусалим, во првосвештеникот Јадус го препозна човекот од сонот и следејки ги неговите насоки, принесе жртва во Храмот, според
еврејски обичај. И Талмудот зборува дека Александар го одбил барањето на Самаријанецот Санбалат да ги уништи Евреите. Напротив, им доделил најголеми
привилегии. Со генерации потоа, името “Александар” било најпопуларното име
во еврејските заедници околу Медитеранскиот басен.
Почитувани,
Од памтивека Евреите се длабоко вкоренети во македонската земја, историја и култура. Најстарата синагога на Балканот се наоѓа во Стоби, во Македонија. 1492-та година ја промени историјата на светот бидејќи Кристофор Колумбо стаса до Америка. Но, едновремено, оваа година ја промени судбината
и на Евреите од Шпанија, Сефардите, кои беа протерани од нивните огништа,
и дел од нив, својот втор дом го најдоа токму во Македонија.
Во Македонија, Евреите никогаш не биле туѓинци. Напротив, дочекани
како нови чеда на Македонија, тие лесно се интегрираа во македонскиот културен, јавен и економски живот. Но, се вклучија и во револуционерната борба
за слобода на Македонија.
На солунскиот конгрес на Тајната македонско-одринска револуционерна
организација – ТМОРО во 1896 година, учествувал и истакнатиот револуционер Рафаел Камхи, македонски Евреин од Битола, војвода, илинденец и борец
за слободата на Македонија. Денес, неговото дело е овековечено во Музејот
на македонската борба каде, на наше големо задоволство, посетителите ќе ја
видат неговата восочна фигура.
Но, и Македонците се присутни во борбата на Евреите исто онолку колку и
Евреите во македонската борба.
Така, големиот македонски револуционер и народен трибун Димитар Влахов, како пратеник во Отоманскиот Парламент во 1911 година, категорично се
испречи на планот на пратениците Арапи со закон да го оневозможат повторното населување на Евреите во нивната прататковина.
Тоа е само уште еден пример од исклучителната вредносна, културна но и
политичка размена меѓу двата библиски народи. Со своето храбро и правдољубиво дело, кое остави силен белег врз тогашните политички збиднувања и беше
вовед во искреното пријателство со легендарниот Давид Бен Гурион, Влахов стана предвесник на исклучително блиските македонско – израелски односи денес.
Упатувајќи на таквата блискост, при отворањето на Меморијалниот центар на холокаустот на Евреите од Македонија, претседателот на Република
Македонија, Н.Е. д-р Ѓорге Иванов нагласи: „Не смееме никогаш да заборавиме
дека, како што Рафаел Камхи беше еден од носителите на идејата за слободна
и независна Македонија, така и Димитар Влахов придонесе да остане отворен
патот за идното формирање на државата Израел.“
Почитувани,
Не можеме, не смееме и не сакаме да забоавиме дека на кобниот 11 март
1943 година, фашистичкиот режим на окупаторска Бугарија депортираше 98
проценти од македонските Евреи во ектерминациониот камп Треблинка. Од
7.144-те депортирани Евреи дури половината беа деца.
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Those Macedonian Jews who survived and remained in Macedonia also took
an active part in the national liberation struggle, giving many outstanding fighters. Let us remember the general Beno Ruso, national hero Estreja Ovadia - Mara.
Let us remember the fighters Rosa Kamhi Ruso, Jamila Kolomonos – Tzveta, the
fighters Isac Sion, Samoil Mizrahi, Benjamin Samokovlija Milan Bahar, George
Bleier, Meshullam Alba, Haim Levi, Yosef Peso, Shami Moritz, Aron Aroesti, Viktor Pardo, Avram Anaf, Haim Sadikario, Branko Fritzhand, Avram Sadikario, Eli
Fradzhi, Moritz Romano, among many other Macedonian Jews. They all became
part of the Macedonian freedom and independence whose 20th anniversary we
celebrated on 8 September. For that, we are eternally grateful to them.
Dear friends,
With joint efforts we built a Holocaust Memorial Center of the Jews in Macedonia as an eternal monument to our fellow citizens, friends and neighbors. At
the same time, we also built a new bridge of friendship, cooperation and respect
between the Republic of Macedonia and the State of Israel. Hence today, when
we celebrate the 100th Anniversary of the historic event, we remember the ancient biblical recognition between the two Biblical nations, between Alexander
and Jadus, between Kamhi and Gruev, and also between Vlahov and Ben Gurion.
I am more than confident that we will continue to fulfill their vow with dignity in
the future as well.
Allow me to finish this brief recollection of history with words in Hebrew, Ladino and Macedonian:
MAKEDONIJA VE ISREL - LANECAH !!!
MAKEDONIJA E ISRAEL - PARA SIEMPRE !!!
MACEDONIA AND ISRAEL - Eternal !!!
Toda raba - Grasias - Thank you.
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Преживеаните македонски Евреи кои останаа да живеат во Македонија
активно се вклучија во народноослободителната борба, давајќи многу истакнати борци и првоборци. Да си спомнеме на генералот Бено Русо, народниот херој Естреја Овадија – Мара. Да се сетиме на првоборците Роза Камхи
Русо, Жамила Коломонос – Цвета, на борците Исак Сион, Самоил Мизрахи,
Бенјамин Самоковлија, Милан Бахар, Ѓорѓе Блаер, Мешулам Алба, Хаим Леви,
Јосеф Песо, Шами Мориц, Арон Ароести, Виктор Пардо, Аврам Анаф, Хаим
Садикарио, Бранко Фрицханд, Аврам Садикарио, Ели Фраџи, Мориц Романо и
многу други македонски Евреи. Сите тие се вградија во македонската слобода
и независност чија 20-годишнина ја прославивме на 8 септември. За тоа сме
им вечно благодарни.
Драги пријатели,
Со заеднички напори изградивме Меморијален центар на холокаустот на
Евреите во Македонија како вечен паметник за нашите сограѓани, пријатели и
соседи. Но, воедно изградивме и нов мост на пријателство, соработка и почитување помеѓу Република Македонија и Државата Израел. Затоа, денес, кога
прославуваме 100 години од историскиот настан, ние се навраќаме на исконското препознавање меѓу двата библиски народи, меѓу Александар и Јадус,
меѓу Камхи и Груев, но и меѓу Влахов и Бен Гурион. Повеќе од уверен сум дека
и во иднина достоинствено ќе го продолжиме да го исполнуваме нивниот завет.
Допуштете ова кусо навраќање на историските страници да го завршам со
зборови на хебрејски, на ладино и на македонски:
MAKEDONIJA VE ISREL - LANECAH!!!
MAKEDONIJA E ISRAEL - PARA SIEMPRE!!!
МАКЕДОНИЈА И ИЗРАЕЛ - ВЕЧНИ!!!
Toda raba - Graсias - Ви благодарам.
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FOR THE WELL-BEING OF
MACEDONIAN PEOPLE

A

ccording тo the president George Atanasoski, in the program
of the Macedonian Alliance it is said that in the development of
every nation, sooner or later, a moment comes when the nation
confronts the responsibility about its own state and independence along with the challenge of everyday life of man and the needs of generations to come. While Macedonia needs new hope, new faith, new spirit; hope that
tomorrow will be better than today; faith that tomorrow depends on what we do
today and spirit which embodies openness and enthusiasm and responsibility for
ourselves and others.
In addition Atanasoski said: “We have formed the Macedonian Alliance convinced that in that way we could make a contribution to the creation of a different
political atmosphere in the country and abroad, for a safer and happier tomorrow
for all citizens.
The Macedonian Alliance is a worthy national civil political party in the very
center of the Macedonian political scene. It is a party which defies radicalism as
one way of political thinking, extremism as a way of political behavior and adventure as a way of political performance. Macedonia is invaluable to us and we
must not agree to the irresponsible gambling with its destiny and with its citizens of today and tomorrow. We believe that the real way to solve the problems
is through dialogue, mutual respect and moderation in dealing with those who
represent different interests. We are strongly convinced that the vital interest of
the nation and its citizens - independence, peace, and welfare should be the guide
in every political action and each political subject. Therefore, in making efforts to
contribute to the well-being of Macedonia, we are open to cooperate with every
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ЗА ДОБРОТО НА
МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

С

поред зборовите на претседателот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, во
програмските цели на „Македонската алијанса“ се вели дека во
развојот на секоја нација, порано или подоцна, настапува момент
кога таа се соочува со одговорноста за сопствената државност и
независност, со предизвикот на секојдневието на човекот и со потребите на генерациите што доаѓаат. А на Македонија и е потребна нова надеж, нова верба, нов
дух; надеж дека утре ќе биде подобро од денес; верба дека какво утре ќе имаме
зависи од тоа што ќе сториме денес и дух што ќе зрачи со отвореност, ентузијазам
и одговорност кон себе и кон другите.
Во продолжение бизнисменот Атанасоски за Македонската aлијанса го вели
следното: „Ја формираме убедени дека на тој начин значајно ќе придонесеме во
воспоставувањето поинаков политички амбиент во Македонија и побогато, посигурно и посреќно утре за сите нејзини граѓани.
„Македонската алијанса“ е национална граѓанска политичка партија сместена во
центарот на македонската политичка сцена. Таа е партија на која и се туѓи радикализмот како начин на политичко размислување, екстремизмот како начин на политичко
настапување и авантуризмот како начин на политичко дејствување. Македонија ни
е непроценливо скапа за да се согласиме со неодговорно поигрување со нејзината
судбина, со сегашноста и иднината на нејзините граѓани. Веруваме дека вистинскиот пат за решавање на проблемите е дијалогот, заемното уважување и умереноста
во приодот меѓу оние кои застапуваат различни интереси. Цврсто сме убедени дека
виталните интереси за нацијата и на граѓаните - независноста, мирот и благосостојбата - треба да бидат компас при секоја политичка акција на секој политички субјект.
Затоа, настојувајќи да придонесеме за доброто на Македонија, отворени сме за
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individual, party, association and institution which has an interest in transforming
our country into an attractive place to live.
The Macedonian Alliance will make efforts to impose a different standard of
political behavior on the Macedonian scene. Mainly, we will judge the political attitudes of the others by the arguments they offer. We will insist on correctness in
mutual relationships. We think that political differences (which are a normal part
of every democratic society) are not reason enough to treat an individual or an
organization as an enemy.
Yet what we do, we are convinced, is for the well-being of Macedonia, although
we often interpret
Macedonian interests in a different way. We will strive to work on unification
on the Macedonian political scene in order to provide a larger number of individuals, organizations (parties, associations) and programs necessary for quality
changes for a better life. We will pay special attention to the problems of the
social and economic life which are mutually connected. Creating conditions for a
decent life in Macedonia and the well-being of Macedonian citizens is, we understand, our duty.
The newly created circumstances will make it possible to build better political
relations with countries in the region through better cooperation and finding new
mutually accepted political formulas and the interpretation of all which is debatable in the relationships at that moment or from unclear historical inheritance.
Stability and peace in Macedonia is inseparable from the stability and peace in
the region. As a guarantee for peace and stability as well as a basis for the international political orientation of the country, the Macedonian Alliance considers
broadening the strategic relationship of Macedonia with the USA, i.e. Macedonia
should become a member of NATO and the European Union soon.
We are very pleased to conclude that in matter there is political consensus
among the major political groups in the country, even though they are absolute
opponents in many other areas.
We are profoundly convinced that independence, peace and welfare are the
goal of every reasonable political group and a criteria for political leadership in
leading the country. We will strive to find optimal responses to the most complicated questions of the citizens through a dialogue between us. We will especially insist on making a general national agreement for what is of vital interest
to Macedonians and we will urge citizens in that direction. If we are capable of
helping ourselves and know what we want in politics as well as life, others will be
able to help us too. For that we must be aware that the responsibility for our destiny is ours. Therefore, we should not ask ourselves what Macedonia has done for
us, but what we, the Macedonians can do for Macedonia and for all Macedonians“.


Written by: George Atanasoski

Macedonian Alliance President
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с оработка со сите поединци, партии, здруженија и институции кои својот интерес го
наоѓаат во преобразбата на нашата земја во добро место за живеење.
„Македонската алијанса“ ќе настојува да наметне поинаков стандард во политичкото однесување на македонската сцена. Имено, ќе судиме за политичките
ставови на другите зависно од аргументите што ќе ги понудат; ќе инсистираме на
коректност во меѓусебните односи, бидејќи сметаме дека политичките разлики,
кои, патем речено, се нормална состојба во демократските општества, не се доволна причина поединец или организација да бидат третирани како непријател.
Бидејќи, сепак, сите ние Македонцитe тоа што го правиме го правиме, убедени,
дека е тоа за доброто на Маќедонија, иако честопати различно, ги толкуваме нејзините интереси. Ќе настојуваме да дејствуваме обединувачки на македонската
политичка сцена, а со цел да обезбедиме концентрација на поединци, организации
(партии, здруженија...) и програми неопходни за квалитетни промени кон подобро.
Посебно внимание ќе им посветиме на проблемите во социјалната и економската
сфера, кои се заемно поврзани. Создавањето услови за пристоен живот во Македонија и благосостојбата на македонските граѓани ги сфаќаме како наша обврска.
Новонастанатите околности веќе овозможуваат градење политика на подеднаква блискост кон државите од регионот преку проширување и продлабочување
на соработката со секоја една од нив и изнаоѓање заемно прифатливи политички
формули и толкување за сè она што е спорно во меѓусебните односи во актуелниот
миг или, пак, претставува нерасчистено историско наследство.
Стабилноста и мирот во Македонија се неодвоиви од стабилноста и мирот во
регионот. Како своевиден гарант на мирот и стабилноста и како основа на меѓународно-политичката ориентација на земјата, Македонската aлијанса го гледа проширувањето и продлабочувањето на стратешките односи на Македонија со САД и што
поскоро пристапување како полноправна членка во НАТО и во Европската унија.
Ни причинува посебно задоволство што можеме да констатираме дека во
врска со таквата ориентација веќе постои фактички политички консензус меѓу
главните политички фактори во земјата, независно од тоа што по редица други
прашања се дијаметрално спротивставени.
Длабоко сме убедени дека независноста, мирот и благосостојбата се цел на секоја разумна политика и критериум за тоа, колку едно политичко водство е успешно во водењето на земјата. Ќе настојуваме низ постојан дијалог со граѓаните да ги
изнаоѓаме оптималните одговори за најтешките прашања со кои како нација се
соочуваме. Посебно ќе инсистираме на градењето општа национална согласност
за тоа што претставува македонски витален интерес и ќе го поттикнуваме ангажирањето на граѓаните во таа насока. Во политиката, како и во животот, ако како нација сме кадарни сами да си помогнеме и ако знаеме што сакаме, тогаш и другите
ќе можат да ни помогнат. Но да бидеме свесни дека одговорноста за сопствената
судбина првенствено ја сносиме самите ние. Затоа, да не се прашуваме што Македонија сторила за нас, туку да се прашаме што ние како Македонци можеме да
сториме за Македонија и за себе“.



Пишува: Ѓорѓија–Џорџ Атанасоски
Македонска aлијанса, претседател

Иднината на Израел и Македонија

391

ISRAEL AND MACEDONIA INPOSSIBLE COMPERISONS

M

r. Milan Adzievski, the editor of "TV Sonce (Sun TV)" of the much
renowned Macedonian and American - Macedonian businessman
from Florida, Gjorgjija - George Atanasoski, wrote the following in
his text entitled “Israel and Macedonia - Impossible Comparisons,“
published in the "Macedonian Nation“ on March 16, 2011: “We do not know whether it
is God’s will for the two oldest nations in the world to establish their own country last;
however, everyone knows that the former, the chosen Jewish people are successfully
developing and existing on their own territory, while the Macedonian people are not
succeeding in this!?“
A commemoration like no other ever seen before was held in Skopje in memory of
the 7,148 Jewish lives lost during the Bulgarian occupation of Macedonia in the Second
World War.
The ashes of Macedonian Jews from Stip, Bitola, and Skopje, who had been executed
in the nationalist Treblinka concentration camp in 1943, were transported in three urns.
On March 9, the urns containing the ashes of the Jews from Bitola and Stip were
placed in the Museum of Skopje next to the urn of their executed fellow citizens from
Skopje. The following morning, with highest state honors, the urns were placed at
the site of their eternal resting place in the Memorial Center of the Holocaust of the
Macedonian Jews, which was built on the location of what was once the vibrant and lively
Jewish quarter. This is an occasion for us to remember some comparisons that allow us
to see ourselves in the mirror.
The Israeli and the Macedonian people have much in common: both are biblical
nations, both had their own successful empires that collapsed, and both were destroyed
by the stronger foreign invaders. However, there are even more and bigger differences.
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ИЗРАЕЛ И МАКЕДОНИJА НЕВОЗМОЖНИ СПОРЕДБИ

У

редникот во „ТВ Сонце“ на познатиот и признат Македонец и американско – македонски бизнисмен од Флорида, Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски,
гсподинот Милан Аџиевски, во својот текст под наслов Израел и Македонија – невозможни споредби, објавен во „Македонска нација на
16 март 2011 година„ пишува: Дали е Божја болја двата најстари народи на светот
последни да формираат свои држави – не е познато, но секој знае дека првиот, избраниот еврејски народ на својата терторија успешно се развива и егзистира, додека
македонскиот во тоа не успева!?
Во спомен на 7.144 згаснати еврејски животи за време на бугарската окупација
на Македонија во Втората светска војна, во Скопје се одржа досега невидена комеморативна манифестација.
Во три урни беше донесена пепелта од македонските Евреи од Штип, Битола и
Скопје, кои беа егзекутирани во националистичкиот логор Треблинка во 1943 година.
На 9 март урните со пепелта од битолските и штипските Евреи беа поставени во
Музејот на Скопје до онаа на скопските егзекутирани еврејски сограѓани, а наредното утро, со највисоки државни почести, урните беа поставени на местото на нивното
вечно почивалиште во Меморијалниот центар на Холокаустот на македонските Евреи,што е изграден на местото каде негогаш беше бујното и живо еврејско маало.
Ова е повод да се потсетиме на некои споредби кои овозможуваат да се видиме во
сопственото огледало.
Израелскиот и македонскиот народ имаат многу заедничко, и двата се библиски народи, и двата имале свои успешни царства што пропаднале, биле уништени
од туѓите посилни освојувачи, но има уште повеќе и поголеми разлики. Израел, чии
корени се стари близу 6000 години, своја држава конституира дури во 1948 година,

Иднината на Израел и Македонија

393

Slavé Katin • ISRAEL AND MACEDONIA

Israel, whose roots are close to 6,000 years old, was constituted as a country as late as
1948, when there were only 10,000 Indigenous Jews on its present territory. Today, Israel
has close to 8 million inhabitants, with a tendency for a steady increase. At the moment
of the proclamation of the Israeli statehood, the ratio Jews - Arabs was 20 to 80 percent.
In 1945, when the Macedonian state was constituted as part of what was then FPRY, the
ratio of Macedonians, and others, to Albanians was 90 to 10 percent.
Today the situation has changed significantly. In Israel the ratio Jews to Arabs is 75
to 25 percent, while in Macedonia the ratio of Macedonians to others is 70 to 30 percent.
What will the situation be like in 10, 20 or 30 years? Does anyone have the courage to
predict?! In this fact lies the first difference between the former and the latter biblical
nation. The second difference is in the feeling of belonging to one’s own nation; there is
a sentiment of responsibility towards the survival of one’s own nation and knowing that
your nation will help and protect you when you need it. This is especially emphasized
when it comes to national priorities.
With the Jews, this feeling is a constant and main characteristic of their identity.
With the Macedonians it is a constant weakness. It is for this reason that, surrounded by
mortal enemies from all sides, Israel functions successfully, while Macedonia, surrounded
by its four neighbors, is constantly withdrawing within itself, and continually growing
smaller both spatially and demographically.
The following difference is striking: Israel exists and is developing on a territory of
20,000 square kilometers, of which half is bare desert, including the part they are to give
up to the Palestinians. The territory of what is now Macedonia amounts 26,000 square
kilometers, with three times less inhabitants, a much better climate, arable land, and
sources of quality water... It is quite clear to everyone where we stand and where Israel
stands... Of the world ranking of countries according to the quality of life, Israel is among
the first ten destinations.
According to the milk yield of cows, the ratio is 11,000 liters to 3,000 liters, in favor of
the ones grazing off the sand (!), if this is at all possible. Furthermore, on an annual level
Israel makes a net amount of several billion dollars from export of food, while Macedonia
spends foreign currency to import food! Jews from their ranks have an impressive
number of Nobel Laureates; more precisely, a third of all winners to date of the world's
highest prize are Jews. Let us not forget that the founder of this prestigious recognition,
Alfred Nobel, was Jewish. Macedonians do not have a single winner.
The Jews have the World Jewish Congress whose President Ronald Lauder enters
the White House in Washington every time he wishes. Macedonia has its Macedonian
World Congress, whose president is employed in the municipality of Gazi Baba as a clerk.
The Jewish people have their own European Jewish Congress, whose president
Moshe Kantor enters the office of Manuel Barroso without notice. Macedonia has no
European Macedonian Congress, because its close to half a million Macedonian economic
migrants in Western Europe are in bad relations with each other and there is no one
to unite them. Do we need more comparisons to realize that as Macedonians we are a
biblical nation only on the pretty biblical paper, and nothing more... It is not too late for
us to be something more.
Written by: Milan Adzievski
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кога на неговата сегашна територија имало само 10.000 Евреи – староседелци. Денеска Израел брои близу 8 милиони жители, со тенденција на постојано зголемување. Во моментот на прогласувањето на израелската државност, односот Евреи
– Арапи бил 20 спрема 80 отсто. Во 1945 година, кога била конституирана македонската држава во рамките на тогашната ФНРЈ, односот Македонци, и други, спрема
Албанци бил 90 спрема 10 отсто.
Денеска сликата е значително изменета: во Израел односот Евреи – Арапи е 75
спрема 25 отсто, а во Македонија односот Македонци и други е 70 спрема 30 отсто.
Што ќе биде за 10, 20 или 30 години?... има ли некој храброст да прогнозира?! Во
овој факт лежи првата разлика помеѓу првиот и вториот библиски народ. Втората
разлика е во чувството за припадност кон сопствената нација, постои чувство за одговорност кон опстојот на сопствената нација и сознание дека таа ќе ти притекне во
помош и заштита кога ќе биде потребно. Ова особено се истакнува кога се работи за
националните приоритети.
Кај Евреите тоа чувство е постојана, прва одлика на нивниот идентитет. Кај Македонците тоа е констатен дефицит. Затоа, опкружен со смртни непријатели од сите
страни, Израел успешно функционира, а Македонија, опколена од четирите соседи,
постојано се повлекува во самата себе, континуирано смалувајќи се и просторно и
демографски.
Наредната разлика е фрапантна: Израел егзистира и се развива на територија од 20.000 квадратни километри, од што половина е гола пустина, заедно со
она што треба да им го отстапи на Палестинците. Територијата на денешна Македонија има 26.000 квадратни километри, со три пати помалку жители, со многу
подобра клима, обработлива земја, извори на квалитетна вода... Каде сме ние, секому е јасно, а каде е Израел...
На светската ранг-листа на земји според квалитетот на живот, Израел е меѓу
првите десет дестинации. Според млечноста на кравите соодносот е 11.000 спрема 3.000 литри, во корист на тие што пасат на песок (!), ако е тоа, воопшто, можно.
Натаму, Израел на годишно ниво остварува од извоз на храна неколку милијарди
долари, во нето износ. Македонија троши девизи за увоз на храна! Евреите од своите
редови имаат едно чудо нобеловци, поточно третина од сите досегашни добитници
на највисоката светска награда се Евреи. Да не се заборави – и основопложникот на
тоа врвно признание, Алфред Нобел, бил Евреин. Македонците немаат ниту еден.
Евреите имаат Светски еврејски конгрес, чиј претседател Роналд Лаудер влегува
во Белата куќа во Вашингтон секогаш кога ќе побара. Македонија има свој Македонски светски конгрес, чиј претседател е вработен во општина Гази Баба како службеник.
Евреите имаат свој Европски еврејски конгрес, чиј прв човек Моше Кантор
влегува во канцеларијата на Мануел Баросо без најава. Македонија нема свој
Европски македонски конгрес, затоа што близу половина милион македонски
економски емигранти во Западна Европа се раскарани меѓу себе и нема кој да
ги обедини. Дали треба уште споредби за да сватиме дека како Македонци сме
библиски народ само на убавата библиска хартија, и ништо повеќе... За да бидеме
нешто повеќе, не е предоцна.

Пишува: Милан Аџиевски
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T

hroughout history, numerous authors have served many lies and
caused much controversy regarding the real arguments, facts,
and documents about Israel and Macedonia. These authors have
inflicted immense pain to the Jewish and Macedonian people. Despite these lies and fabrications, in this book we give the historical facts which
are known and give a true picture of the past and present of these two fatefully
related countries and peoples.
According to the records, every citizen of Israel knows that he or she is a direct
descendant of the Jewish people that has existed since the Torah (the main text of
Judaism) was received on Mount Sinai. According to this myth, the Jewish people
escaped from Egypt and settled in the Promised Land, where David and Solomon
built the glorious kingdom which later split into the kingdoms of Judah and Israel.
These people were twice in exile, after the destruction of the first temple, in the 6th
century BC, and after the destruction of the Second Temple in 70 CE.
It is also known that the two thousand years of wandering brought the Jewish to Yemen, Morocco, Spain, Germany, Poland, Russia, Great Britain, USA, Canada and other countries. But if one believed the stories, they always managed to
preserve blood relations with scattered communities. Their uniqueness always
remained preserved.
In the late 19th century conditions for their return to the ancient homeland
became more favorable. If it had not been for the Nazi genocide, millions of Jews
would have fulfilled the 20 centuries old dream and would have settled the "Land
of Israel", the biblical land of Israel again. The virgin Palestine had waited for its
original inhabitants to return and awaken from the dream.
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ЕВРЕJСКО-МАКЕДОНСКА
СУДБИНА

И

покрај бројните историски контроверзии за вистинските аргументи, факти, документи, фалсификати и што ли уште не за Израел и
Македонија, за еврејскиот и македонскиот народ од бројни автори, во ова дело се пренесени историските факти кои се познати и
ја даваат вистинската слика на минатото и сегашноста на овие две судбински
поврзани земји и народи.
Така, според пишаните документи секој жител на Израел знае дека е директен потомок на еврејскиот народ кој постои откако ја примил Тората (основен текст на јудаизмот) на планината Синај. Според овој мит, Евреите побегнале од Египет и се населиле во Ветената земја, каде што Давид и Соломон го
изградиле славното кралство кое подоцна се поделило во кралствата Јудеја и
Израел. Двапати биле во прогонство: по уривањето на Првиот храм, во VI век
пр.н.е., и по уривањето на Вториот храм, во 70 година од н.е.
Исто така, се знае дека во двете илјади години скитање ги довело Евреите
во Јемен, Мароко, Шпанија, Германија, Полска, во Русија, Велика Британија,
САД, Канада и други земји во светот. Но, ако им се верува на приказните, тие
секогаш успевале да ги зачуваат крвните врски со раштрканите заедници.
Нивната уникатност секогаш останувала зачувана.
Кон крајот на XIX век почнале да се стекнуваат поволни услови за нивно
враќање во древната татковина. Да не се случел нацистичкиот геноцид, милиони Евреи би го исполниле сонот стар дваесет века и повторно би го населиле
„Ерец Израел“, библиската земја Израел. Девствената Палестина ги чекала
своите првобитни жители да се вратат и да ја разбудат од сонот.
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Nevertheless, this time we will stress the direct reason for the publication
of “Israel and Macedonia“, this reason being the opening up once again of the
“Macedonian issue“ as a conspiring concept of history, which has not left the daily
political world scene for 2,500 years already, thus disturbing the international
relations in this very sensitive part of Europe - the Balkans.
Research in this field, as well as the texts concerning “The Holy Land“ and the
traveling stories of the author of this book of Israel Slave Katin, aim at contributing to the realization of the historical truth regarding the autochthonous fact of
the Macedonian people, their national identity and continuity, as that of the Jewish people and the contribution of Israel and Macedonia to the world civilization,
but also regarding the Macedonians and their confronting the historical abuse of
the Macedonian and Jewish issue.
The book “Israel and Macedonia“ is especially devoted to Macedonia and
the Macedonians. It is devoted to the question of whether the separate political
entities have the exclusive right to monopoly over the historical heritage, i.e. of
whether the young generations of today, born and raised in the two confronted
parts of Macedonia, were raised and educated believing that the Macedonians are
not sufficiently informed of the historical fact that they are parts of one people
and of one land called Macedonia.
How can the modern Greeks be convinced, whose predecessors came to the
Balkans in the 11th century B.C. without this name, but in fact came as Doric
(Herodotus, I, 56), and were not given this name even 800 years later in Homer’s
“Illiad“ in the 7th century B.C., but came as Achaians, Aogeans or Danaians, and
later as Hellenians, Grekis or Romeians (Mpampiniotis, 1998, 596)? How is one
to understand why the name of Macedonia is not immediately connected with
what some modern historians wrongly referred to as “Hellenism“? The Hellenians
for the first time in their centuries-old history administratively conquered the
southern part of Macedonia as late as after the First Balkan War in 1912, i.e. 1913
(Bucharest Agreement, 13 August 1913).
Furthermore, how can the modern-day Macedonians, who also did not “colonize“ the Balkans with their own name in the 6th century B.C., accept that in
their autonomous process of development the geographical term Macedonia was
gradually accepted as a sign of national belonging and creation of a Macedonian
national awareness? What about the natives of Macedonia, and the descendants
of the biggest world empire of Alexander of Macedon, etc.?
Therefore, it is a question of the process of ethnonyms. It is a very complex
problem, which in the case of Macedonia is very dramatic and represents a challenge which will for a long time yet, be exploited in order to prove this or that
character of Macedonia, i.e. to define the Macedonian nation.
It is of importance to stress that in order to see the problem better and the inheritor of the traditional Macedonian culture and heritage in general, a number of
researches and analyses cover first the period of the most ancient history of the
Southern Balkans. They cover the huge role of the natives and the Paleo-Balkan,
i.e. “Aegean culture“ in this region, the movement of the Hellenians – Achaians
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Меѓутоа, овој пат ќе се задржиме на непосредниот повод за публикацијата „Израел и Македонија“. Тоа е повторното отворање на „македонското
прашање“ како завереничка концепција на историјата, која не се симнува од
дневно-политичката светска сцена веќе 2.500 години, нарушувајќи ги меѓународните односи на овој многу чувствителен простор на Европа - Балканот.
Истражувањата на овој план, како и текстовите за „Светата земја“ и репортажите од посетата на авторот на оваа книга на Израел Славе Катин имаат за
цел да придонесат за согледување на историската вистина за автохтоноста
на македонскиот народ, неговиот национален идентитет и континуитет, како
оној на еврејскиот народ, за придонесот на Македонија и Израел во светската
цивилизација, но и за Евреите и Македонците и спротивставувањето на историските злоупотреби на македонското и еврејското прашање.
Делото „Израел и Македонија“ особено е посветено на Македонија и
Македонците, односно на прашањето дали издвоените политички ентитети
имаат исклучително право на монопол над историското наследство, односно дали денешните млади генерации, родени и израснати во сите политички
конфронтирани дела на Македонија, се одраснати и воспитани со убедување
дека Македонците немаат доволно сознанија за историскиот факт дека се делови од еден народ и од една земја која се нарекува Македонија.
Како да бидат убедени денешните Грци, чии предци на Балканот дошле во
XI век пр.н.е. без ова име, туку дошле како Дорци (Херодот, I, 56), а името не го
добиле ни 800 години подоцна во Хомеровата „Илијада“, во VII век пр.н.е.,туку како Ахајци, Аогејци или Данајци, а подоцна како Хелени, Греки или Ромеји
(Мпампиниотис, 1998, 596). Како да се сфати тоа што името Македонија не е
најтесно поврзано со она што некои современи историчари погрешно го нарекувале „елинизам“. Елините првпат во својата вековна историја, административно
го освоиле јужниот дел на Македонија дури по Првата балканска војна во 1912
година, односно во 1913 година (Букурешки договор, 13 август 1913 година).
Или како да се задоволат денешните Македонци, кои, исто така, не го
„колонизирале“ Балканот со сопственото име, во VI век од н.е., дека во својот
автономен процес на развојот, географскиот поим Македонија постепено го
прифаќале како знак на национална припадност и создавање македонска национална свест? Што со староседелците во Македонија, со потомците на најголемата светска империја на Александар Македонски итн.?
Значи во прашање е процесот на етнонимите. Се работи за еден сложен
проблем, кој во македонскиот случај има драматичен карактер и претставува
предизвик кој долго ќе биде експлоатиран за да се докаже овој или оној карактер на Македонија, т.е. за да се дефинира македонската нација.
Значајно е да се нагласи дека поради подобро согледување на проблемот и
наследникот на традиционалната македонска култура и наследството воопшто,
бројни истражувања и анализи го опфаќаат прво периодот од прастарите времиња на праисторијата на Јужниот Балкан. Тие ја следат огромната улога на
домородците и палеобалканската, односно „егејската култура“ на овој простор,
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with the development of the Michanos state and the migration of the Doric. This
is followed by the history of Ancient Macedonia, the Macedonian occupation of
Hellas and the creation of a Macedonian world empire and its contribution to the
world civilization, the role of the Paleo-Balkan language in the formation of the
Ancient Greek language, the Macedonian or Alexander’s “koine“, which is presently the basis of the official language in Greece, etc.
The destiny of the Macedonian world has been observed under the rule of
Rome and Byzantium during different periods with the role of the Macedonian
dynasty and Alexander’s “koine“ language. The migration of the Slavs and the establishment of Samuil’s empire, the Slavic language and literacy, and the cultural
contribution of the Macedonian Slavs to the world heritage is also very interesting,
as is the Ottoman occupation of Macedonia, to its period of the renaissance of
Macedonia and afterwards.
Otherwise, the primary sources for studying the ancient history of Macedonia are mostly of Greek, followed by Roman origin, even though recently many
historians have shown increasing interest in this matter. Thanks to the advantages that the Hellenic civilization inherited from previous cultures (Paleo-Balkan,
Babylonian, Egyptian, Hittite, Aegean, Crete, and Pella), the use of the letters and
the bringing of Macedonia to the head of the European cultural world, numerous
moments of prehistory have been shed light upon not only through works and
remains of the material culture, but also through written information, which are
mostly found in Greek literature.
The foundation of a new civilization, that used iron, began with the arrival of
the Doric and the historical appearance of the ancient Macedonians. Following
the exhausting Trojan War of the Hellenic, the Doric and the Macedonians revitalized the Balkans socially. Historically these events have not been sufficiently
cleared up and this is treated as “a dark period of history“. However, if one wishes
to understand the ancient and Byzantine world and later events, these events
have to be analyzed not only from a historical, but also from the aspect of the
civilization. The same applies to the artistic achievements because the Doric and
Macedonian achievements in art, and Alexander’s “koine“ language in linguistics
and literature, as well as the Slav-Macedonian language, have all contributed significantly to world culture.
Macedonians were born and have lived since ancient times in these areas that
were in the past the center of the civilized world. Cultures sprang here, and great
people were born here who were not only significant to the history of European
culture but also for mankind. They aroused awareness of the new generations. It
is often said that what took place in Macedonia can not be compared to anything
anywhere else in the world, or at any other time.
Therefore it can be said that the book "Israel and Macedonia" is а part of the
chronicle of the terms and conditions of the Macedonian people to the historical
scene. It is a work for the Macedonians, who have an independent and sovereign
state today, and who have confirmed successfully their identity to the world.

By Academician Antonije Skokljev - Doncho
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селидбата на Елините - Ахајците со развојот на микенската држава и миграцијата на Дорците. Потоа следи историјата на античка Македонија, македонската окупација на Елада и создавањето Македонска светска Империја и нејзиниот придонес во светската цивилизација, улогата на палеобалканскиот јазик во
формирањето на старогрчкиот јазик, македонскиот или Александровиот „коине“, кој денес е основа на официјалниот јазик во Грција и друго.
Интересна е судбината на македонскиот свет под владеењето на Рим и
Византија во различни периоди со улогата на македонската династија и Александровиот „коине“ јазик, миграцијата на Словените и создавањето на Самуиловото Царство, словенскиот јазик и писменост, како и културниот придонес на
македонските Словени во светското наследство. Многу е интересна отоманската окупација на Македонија и нејзиниот период со преродбата на Македонија.
Инаку, примарните извори за проучување на древната историја на Македонија, претежно се од грчко, потоа од римско потекло, иако во последно
време многу историографи покажуваат сè поголем интерес за оваа материја.
Благодарејќи на придобивките кои елинската цивилизација ги наследила од
претходните култури (палеобалканската, вавилонската, египетската, хетитската, егејската, критската и пелашката), употребата на писмата и доведувањето
на Македонија на чело на европскиот културен свет, многу моменти од праисторијата се осветлени не само со дела и остатоци од материјалната култура,
туку и со пишани податоци, кои претежно се наоѓаат во грчката литература.
Со доаѓањето на Дорците и со историската појава на античките Македонци, започнала изградбата на една нова цивилизација, обележана со употреба
на железото. По исцрпувачката светска Тројанска војна на Елините, Дорците и
Македонците извршиле општествена ревитализација на Балканот. Оваа појава
историски не е доволно осветлена и се третира како „темен или мрачен период од историјата“. Меѓутоа, ако се сака да се разбере античкиот и византискиот
свет и подоцнежните настани, оваа појава треба да се анализира како од историски, така и од цивилизациски аспект. Истото тоа се однесува и на уметничките достигнувања, бидејќи дорските и македонските достигнувања во уметноста
и Александровиот „коине“ јазик во лингвистиката и литературата, како и словеномакедонскиот јазик, дале свој значаен придонес и во светската култура.
Македонците се родени и живеат од искона на овие простори кои во минатото биле средиште на цивилизираниот свет. Тука никнале култури, се родиле великани со значење не само за историјата на европската култура, туку
и за човештвото. Тие ја разбудија свеста кај новите генерации. Често се вели
дека тоа што се одиграло во Македонија и во Израел, не може да се спореди
со ништо во кој било дел од светот, ниту во кој било период.
Затоа, може да се каже дека книгата „Израел и Македонија“ е дел од хрониката на времето и условите на македонскиот народ на историската сцена.
Тоа е дело за Македонците кои денес имаат независна и суверена држава и
успешно го потврдија својот идентитет пред светот.

Пишува: Академик Антоније Шкокљев - Дончо

Иднината на Израел и Македонија

401

LITERATURE  /  ЛИТЕРАТУРА
1. Белчевски. Ј.: Охридска архиепископија, Православен богословски факултет
„Свети Климент Охридски“, Скопје, 1997.
2. Близнаков А.: Спомени за националната, политичката и културната дејност на
Македонците во САД и Канада, Култура, Скопје, 1987.
3. Библија или Свето писмо, Библиско друштво, Скопје, 1991.
4. Вилкен У.: Александар Македонски (превод од англиски на македонски на Николовски-Катин С.), Мисла, Скопје, 1986.
5. Димовски, С,: Историја на Македонската православна црква, Македонска книга, Скопје,1989.
6. Macedonian Immigrants in Canada and Their Background, Macedonian Canadian
Senior Citizens Club, Toronto, 1981.
7. „Македонија“, илустрирано списание на Матица на иселениците од Македонија и Министерството за иселеништво.
8. „Македонска нација“ - веб портал, национална трибуна - движење за ослободување и обединување на Македонија.
9. “Македонско сонце”, Светски македонски неделник, Скопје, 1994
10. Македонски иселенички алманах, Матица на иселениците од Македонија, Скопје.
11. Николовски-Катин, С.: Македонските православни црковни општини во Австралија, Канада и САД, НИО „Нова Македонија“, Скопје, 1991.
12. Николовски-Катин, С.: Печалбарски копнеж, Матица македонска, Скопје, 1993.
13. Николовски-Катин С.: Македонски иселенички паноптикум, Друштво за наука
и уметност, Битола, 1996.
14. Nikolovski-Katin, S.: Македонците во САД и Канада / Macedonians in USA and
Canada, Македонска искра, Скопје, 2002.
15. Садикарио, С.,Николов, В.:Антисемитизам, Скопје, 1998.
16. Шкокљев-Дончо, А, Николовски-Катин, С.: Придонесот на Македонија во светската цивилизација, Македонска искра, Скопје, 2004..
17. Катин С.: Светот на дланка, Тримакс, Скопје, 2014.
18. Skokljev-Doncho, A., Nikolovski-Katin, S, Stefof, R.: Macedonia in Ancient Times,
Makedonska iskra, Skopje, 2010.
19. Skokljev-Doncho, A., Nikolovski-Katin, S, Stefof, R.: The Balkans and Macedonia,
2014.
20. Тупурковски В.: Историја на Македонија од древнина до смртта на Александар
Македонски, Титан, 1993.
21. Шкокљев-Дончо А., Николовски-Катин С.: Придонесот на Македонија во светската цивилизација, Македонска искра, Скопје, 2004

402

ACKNOWLEDGEMENT
The author of this book wishes to express his tremendous gratitude and
respect towards the following reviewers: Petko Zlateski, PhD - Phrofessor at the
Theological Faculty "St. Clement of Ohrid" in Skopje and Goran Sadikario, directot
of the Jews Memorial Center of Macedonia for their support and useful advice
during preparations of the book, as well as to the authors of the translations,
Vesna Stevkovska, Zorica Angelovska-Kovachevich and Ronit Bergman, to the
proofreaders Vesna Stevkovska and Elena Tosheva, to the editors Dafinka Katin
Scatozza and Fidanka Tanaskova, to Boban Avramovski-Makedon and the staff of
KONTURA for their graphic and computer design, as well as to a large number of
other friends and institutions for their inselfish assistance.
The author would like to express hid special gratitude to the businessman
George Atanasoski from Florida and his son Nickolas Atanasoski, director of the
Foundation “George Atanasoski” from Prilep, for their sponsorship of this book.
The author owns special gratitude to his wife Nada and to their grandchildren:
Sandra, Isabel, Dina (Kostadina), Massimo and Nadya, and their parrents Aleksandar,
Radmila, Dafinka and Giampaolo for their patience, assistance, and moral support.

БЛАГОДАРНОСТ
Авторот на ова дело ја изразува својата голема благодарност и почит кон
рецензентите: проф. д-р Петко Златески - професор на Теолошкиот факултет
„Св. Климент Охридски“ во Скопје и Горан Садикарио, директор на Еврејскиот
меморијален центар во Македонија за поддршката и корисните совети при
подготвувањето на делото, потоа на авторите на преводите Весна Стевковска,
Зорица Ангеловска-Ковачевиќ и Ронит Бергман, на лекторите Весна Стевковска и Елена Тошева, на уредниците Дафинка Катин Скатоца и Фиданка Танаскова, на Бобан Аврамоски-Македон и на вработените во КОНТУРА за нивното техничко, ликовно и компјутерско обликување, како и на голем број други
пријатели и институции за нивната несебична помош.
Голема благодарност авторот изразува на бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски од Флорида и на неговиот син Николас Атанасоски, директор на Фондацијата „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ од Прилеп, за нивното спонзорирање на ова дело.
Посебна благодарност авторот им должи на својата сопруга Нада и нивните внучиња: Сандра, Изабел, Дина (Костадина), Масимо и Надја, и нивните
родители Александар, Радмила, Дафинка и Џампаоло за нивното трпение, помош и морална поддршка.

403

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
culture, literature, language, history, journalism and religion. He is an author of fifty five
publications, on a hundred scientific papers presented on different symposiums and
other gatherings, as well as on over 3.000 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. 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, and he goes back 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, 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.
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 "MacedoniaCanada," 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, and a permanent member of the largest Diaspora Foundation "Atanas
Bliznakoff", at the University of "SS. Cyril and Methodij" in Skopje.
Slavè Katin is a receiver of numerous honors and awards, including the prestigious "Krste
Petkov Misirkov" award by the Association of Journalists of Macedonia in the field of
journalism.

404

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 публи
кации, новинарски и научни трудови кои се посветени,
главно на етничка Македонија и на животот на Македон
ците во светот. Исто така, неговата работа се однесува
и на низа други аспекти поврзани со македонската дијаспора, како и со културата,
литературата, јазикот, историјата, журналистиката и религијата. Тој е aвтор на педесет
и пет публикации, на стотина научни трудови презентирани на различни симпозиуми
и други собири, како и на преку 3.000 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. 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, 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, тој 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.
Во неговата биографија е забележано дека Славе Катин беше почесен член на
“Академијата за слобода на религијата” во Вашингтон, САД, секретар на друштвото “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 и е постојан член на најголемата фондација од дијаспората
“Атанас Близнаков”, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
Славе Катин е добитник на бројни признанија и награди, меѓу кои и на престижната
награда “Крсте Петков Мисирков” на Здружението на новинарите од Македонија од
областа на журналистиката.

405

на матеностите
и црковтралија,
онските
опските

АТАНАС БЛИЗНАКОВ
ATANAS BLIZNAKOV

воречка
, лексински на
е на над
едиции
портрелигијата
ки јазик,
и што се

СЛАВЕ КАТИН
SLAVЀ KATIN

нската и
вност со
трудови
донците
рзани со
лтурата,

СЛАВЕ КАТИН
SLAVЀ KATIN

406

407

Славе Катин е добитник на бројни признанија
и награди, меѓу кои и на престижната награда
„Крсте Петков Мисирков“ на Здружението
на новинарите од Македонија од областа на
журналистиката.

408

МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ

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

СЛАВЕ КАТИН

Славе Катин е познат на македонската и
на меѓународната јавност по неговите бројни
публикации, новинарски и научни трудови
кои се посветени, главно, на животот на
Македонците во светот, но и на низа други
аспекти поврзани со дијаспората, како и со
културата, литературата, јазикот, историјата,
журналистиката и религијата. Тој е автор на 55
публикации кои можат да се видат и прочитаат
на неговата веб-страница www.slavekatin.com.

СЛАВЕ КАТИН

МАКЕДОНСКИ
ИСЕЛЕНИЧКИ
МЕРИДИЈАНИ

THE BALKANS AND MACEDONIA - ACAD. A. DONCHO, S. KATIN, R. STEFOV

ISBN 978-608-65580-4-8

THE BALKANS
AND MACEDONIA

409

KATIN'S PUBLICATIONS / ПУБЛИКАЦИИ НА КАТИН
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

410

An English – Macedonian Limnological Dictionary, (Македонско-англиски
лимнолошки речник), Hydrobiological Institute, Ohrid,1986, pp. 1-206, (in
English and Macedonian).
Macedonian Holocaust, (Македонски холокауст), Studentski zbor (NIO),
Skopje, 1990, pp. 1-236, (in Macedonian).
The Macedonian Orthodox Churches and Church Communities in Australia,
Canada and USA, (МПЦ и црковните општини во Австралија, Канада и
САД), NIO Nova Makedonija, Skopje, 1991, pp. 1-192, (in Macedonian).
In Australia as at Home, (Во Австралија како дома), Matica makedonska,
Skopje, 1992, pp. 1-136, (in Macedonian).
The Press of Macedonian Emigrants, (Македонскиот иселенички печат),
NIO Studentski zbor, Skopje,1993, pp.1-254, (in Macedonian).
Emigrant Longings, (Печалбарски копнеж), Makedonska iskra, Skopje, 1993,
first addition, pp. 1-156, 1993, (in Macedonian).
Emigrant Longings, (Печалбарски копнеж), Makedonska iskra, Skopje, 1993,
second addition, pp. 1-156, 1994, (in Macedonian).
An English - Macedonian Bio-technical Dictionary, (Англиско-македонски
био- технички речник), Makedonska iskra, Skopje 1994, pp. 1-192, (in English
and Macedonian).
In Honor of Saints Cyril and Methodius, (Во чест на Св. Кирил и Методиј), coauthor with Prof. Dr. Vera Stojčevska – Antic, Matica makedonska, Skopje, 1994,
pp. 1-212, (in Macedonian).
Macedonian inspiration, (Македонски вознес), co-author with Fidanka
Tanaskova, MOC St. Klement of Ohrid, Toronto, 1994, pp. 1-232, (in Macedonian
and English).
Poetic Emigrant Meridians, (Поетски иселенички меридијани), co-author with
Fidanka Tanaskova, Matica na iselenicite od Makedonija, 1995, pp. 1-122, (in Macedonian).
Macedonian Emigrant Panopticon, (Македонски иселенички паноптикум),
Македонско научно друштво, Bitola, 1996, pp. 1-296, (in Macedonian).
English - Macedonian Veterinary Dictionary, (Англиско-македонски ветеринарен
речник), co-author with Prof.Ilinka Drakulevska-Grubovic, M.A. and Prof. Dr. Nikola
Jordanovski, Makedonska iskra, Skopje 1996, pp. 1-380, (in English and Macedonian).
Biblical Dictionary, (Библиски речник), co-author with проф. д-р Petko
Zlatevski, Makedonska iskra and Biblisko zdruzenie na Makedonija, 1997, pp.
1-215, (in Macedonian).
Ilustrated Dictionary – Let’s Learn English and German, (Илустриран
речник-ајде да учиме англиски и германски), Makedonska iskra, Skopje,
1997, pp.104, (in Macedonian, English and German).
Ilustrated Dictionary – Let’s Learn English and French, (Илустриран речникајде да учиме англиски и француски), Makedonska iskra, Skopje, 1997, pp.
104, (in Macedonian, English and French).

17. Ilustrated Dictionary – Let’s Learn English and Turkish, (Илустриран речникајде да учиме англиски и турски), co-author with Isnie Saban, Makedonska
iskra, Skopje, 1998, pp. 104 (in Turkish).
18. Ilustrated Dictionary – Let’s Learn English andAlbanian, (Илустриран
речник-ајде да учиме англиски и албански), co-author with Liria Redzepi,
Makedonska iskra, Skopje, 1998, pp. 104 (in Albanian),
19. Ilustrated Dictionary – Let’s Learn English and Vlach, (Илустриран
речник-ајде да учиме англиски и влашки), co-author with Zaharitsa Porcy,
Makedonska iskra, Skopje, 1998, pp. 104. (in Vlach).
20. Ilustrated Dictionary – Let’s Learn English and Roma, (Илустриран речникајде да учиме англиски и ромски), co-author with Ljativ M. Demir, Makedonska
iskra, Skopje, 1998, pp. 104 (in Roma).
21. Macedopnian Club “Ilinden 1903” – Hamburg (1978-1998), (Македонскиот
клуб “Илинден 1903”-Хамбург (1978-1998), co-author with Fidanka
Tanaskova, Makedonska iskra, Skopje, 1998, pp. 1-86, (in Macedonian).
22. Emigrant Horizons, (Иселенички хоризонти), Makedonska iskra, Skopje,
1999, pp.1- 226, (in Macedonian).
23. Monograph of Atanas Bliznakov from Gary, (Монографија за Aтанас
Близнаков од Гери), Atanas Bliznakoff Foundation at the Rectorate of the
University St. Kiril and Methodij, Skopje, 2000 pp. 1-336, (in Macedonian).
24. A Guide Through the Computers Terminology, (Водич низ компјутерската
терминологија), co-author with Stefan Tomovski, Makedonska iskra, 2000, pp.
1-256, (in English and Macedonian).
25. Monograph of Andrea Branov from Melbourne, (Монографија за Андреа Бранов
од Мелбурн), Makedonska iskra, Skopje, 2001, pp. 1-222, (in Macedonian and English).
26. My Travels Throughout the World, (Моите патувања низ светот), Makedonska
iskra, Skopje, 2001, pp. 1-192, (in Macedonian).
27. The Macedonians in USA and Canada, (Македонците во САД и Канада),
Makedonska iskra, Skopje, 2002, pp.1-382, (in Macedonian and English).
28. Monograph of the Janovski Family from Toronto, (Монографија за
семејството Јановски од Торонто), Makedonska iskra, Skopje, 2002, pp. 1-226,
(in Macedonian and English).
29. Ilinden 1903-2003 and the Macedonian Emigrants, (Илинден 1903-2003 и
македонските иселеници), Makedonska iskra, Skopje, 2003, pp. 1-232, (in Macedonian).
30. Macedonia's Contribution to World Civilization, (Придонесот на Македонците
во светската цивилизација), co-author with Academician Prof. Dr. Antonije
Škokljev - Dončo, Makedonska iskra, Skopje, 2004, pp. 1-346, (in Macedonian).
31. Monography of Goga Pečenkovski from Resen, (Монографија за Гога
Печенковски од Ресен), Makedonska iskra, Skopje, 2004, pp.1-112, (in Macedonian).
32. Monograph of Svetle (Steve) Stamevski from Detroit, (Монографија за
Светле (Стив) Стамевски од Детроит), Makedonska iskra, Skopje, 2005, pp.
1-222, (in Macedonian and English).
33. Monograph on George Tomov from New York, (Монографија за Ѓорѓи Томов од
Њујорк), Makedonska iskra, Skopje, 2007, pp. 1-320, (in Macedonian and English).

411

34. From Panonija to Aegean, (Од Панонија до Егеј), co-author with Academician Prof.
Dr. Antonio Škokljev-Dončo, Makedonskaiskra, Skopje, 2007, pp. 1- 196, (in Macedonian).
35. The Aureal of Holy Virgin Mary and the Monastery of St. Mary of Slivnica
in Prespa, (Ореолот на Дева Марија и манастирот Св. Богородица во
селото Сливница во Преспа), co-author with Prof. Dr. Vera Stojčevska – Antic,
Makedonska iskra,Skopje,2007,pp.1-148,(inMacedonian).
36. Along the Tracks of Evliya Celebiya, (По стапките на Евлија Челебија),
Makedonska iskra, Skopje, 2007, pp. 1-192, (in Turkish).
37. Monograph of Mitropolitan Kiril, (Монографија за митрополитот Кирил),
Polog and Kumanovo Dioceseand and Makedonskai skra, Skopje, 2007, pp.1342
,(in Macedonian and English)
38. Emigration carousel, (Иселеничка вртелешка), Makedonska iskra, Skopje,
2008, pp.1- 164, (in Macedonian).
39. Monograph of Boško Rajčovski-Pelisterski from Florida, (Монографија за
Бошко Рајчовски-Пелистерски од Флорида), Makedonska iskra, 2008, pp.1254, (in Macedonian and English).
40. Pilgrimages to the Tomb of St. Cyril in Rome, (40 Поклоненија на гробот на
Св. Кирил во Рим), co-author with Prof. Dr. Vera Stojčevska-Antic, and Episkop
Climent, Makedonska iskra,Skopje, 2008, pp. 1-228, (in Macedonian).
41. Macedonia in Ancient Times, (Македонците во античкиот период), coauthor with Academician Prof. Dr. Antonio Škokljev-Dončo and Risto Stefov,
Makedonska iskra, Skopje, 2010, pp.1-232, (in English).
42. Monograph of Peter Stamatoff from Chicago,(Монографија за Петар
Стаматов од Чикаго), co-author with Prof. Dr. Metodij Trajkovski. Petar
Stamatoff Foundation at the Rectorate Office at the University St. Kiril and
Methodij, Skopje, 2010, pp. 1-192, (in Macedonian and English).
43. Love Stories, (Љубовни приказни), Makedonska iskra, Skopje, 2011, pp 1-130, (in English).
44. Monograph of George Atanasoski from Florida (Монографија за ЃорѓиjaЏорџ Атанасоски од Флорида), Makedonska iskra, Makedonsko sonce and TV
Sonce, Skopje, 2012, pp. 1-468, (in Macedonian and English).
45. linden in Ljubojno and Prespa (Илинден во Љубојно и Преспа), co-author
with Boshko Rajchovski-Pelisterski, Makedonska iskra, Makedonsko drushtvo
“Ljubojno”, Detroit, 2013, pp. 1-320 (in Macedonian and English).
46. Monograph of Siljan Micevski from Bitola (Монографија за бизнисменот
Силјан Мицевски од Битола), co-author with Gjorgi Lumburovski, Makedonska
iskra, Skopje, 2014, pp. 1-320, (in Macedonian).
47. The Balkans and Macedonia (Балканот и Македонија), co-author with Antonije
Shkokljev-Doncho, Slave Nikolovski-Katin, Risto Srefov, „Kontura“, Skopje, 2014,
pp. 1-308, (in English).
48. Monograph of Blagoj Mehandziski - Zegin (Монографија за Благој
Механџиски-Зегин), Makedonska iskra, Skopje, 2017, pp 1- 380.
49. Monograph of the donor Atanas Bliznakoff (Монографија за донаторот
Атанас Близнаков), Rectorate of the University of St. Cyril and Methodij, Skopje,
2017, pp.1-320 (in Macedonian and English).

412

50. The World on the Hand (Светот на дланка), Trimax, Skopje, 2014, pp. 1- 424 (in Macedonian).
51. Monograph of Esma Redzepova – Teodosievska (Монографија за Есма
Реџепова- Теодосиевска), Makedonska iskra and The Queen Esma and Stevo
Teodosievski, Skopje, 2015, pp. 1-412, (in Macedonian, English and Roma).
52. Monograph of George Atanasoski from Florida (Монографија за Ѓорѓиja-Џорџ
Атанасоски од Флорида, (II издание / II edition) Makedonska iskra, Makedonsko
sonce and TV Sonce, Skopje, 2015,pp. 1-496,(in Macedonian and English).
53. Monograph of the busnissman Steve Plakes from Toronto, Canada
(Монографија за бизнисменот Стив Пљакас, од Торонто, Канада),
Makedonska iskra, Skopje, 2017, pp. 1-416, (in English and Macedonian).
54. Macedonian Immigrant’s Meridians (Македонски иселенички меридијани)
Makedonska iskra, Skopje, 2017, pp. 1-592, (in Macedonian).
55. Israel and Macedonia (Израел и Македонија) Makedonska iskra, Skopje, 2017,
pp. 1-416 (in English, Macedonian and Hebrew).

TRANSLATED BOOKS BY KATIN, BOOKS ABOUT HIM AND HIS FAMILY
ПРЕВЕДЕНИ ДЕЛА НА КАТИН, КНИГИ ЗА НЕГО И НЕГОВОТО СЕМЕЈСТВО
1. Monograph About the Village of Nevoljani–Lerin District, (Монографија за селото Неволјани,
Леринско), by Risto Kiradziev, Toronto, Canada,Translated by Slave Katin and Jim NaPateroi (Jim
Thomev), 1986, pp. 1- (30)–64, a private edtion (from Macedonian to English).
2. Aleksandar Makedonski (Alexander the Great), (Александар Македонски), by Urlih Wilken, Misla,
Skopje, 1988, pp. 1 – 387, (from English to Macedonian).
3. Development and Nutrition of the Young Cyprinids of Lake Ohrid, (Развој и исхрана на младидите
циприниди во Охридското Езеро), докторска дисертација на Милчо Точко, дел I и дел II) A Doctoral
Disertatio by Milco Tocko, Part I and II, Hidrobiological Institute, Ohrid, 1988, (in English).
4. Pages About Macedonia and the Macedonians, (Страници за Македонија и Македонците),
by Hristo Andonovski, Macedonian Committee for Human Rights, Toronto, 1990, pp. 1 – 60 (from
Macedonian to English).
5. Macedonian Economic Directory, (Македонски стопански речник), Stopanski vesnik (Economic
Newspaper), Stopanska komora na Makedonija (Economic Chamber of Macedonia), Skopje, 1990, pp.
1 – 340 (from Macedonian to English).
1. Monograph of Katin, by Borče Naumovski, (Монографија за Славе Катин), Makedonska iskra,
Skopje, 2002, pp. 1-382, (in Macedonian and English).
2. Macedonian Emigrant Portrait, by Borče Naumovski, (Македонски иселенички портрет),
Makedonska iskra. Skopje, 2004, pp. 192, (in Macedonian).
1. Monograph of Sandra Nikolovska-Katin (САНДРА НИКОЛОВСКА – КАТИН). Таа е прва рожба на
Радмила и Александар, како и прва внука и голема љубов на Нада и Славе Николовски - Катин и на
Дивна и Дино Чрчеви), Makedonska iskra, 2009, Skopje, 1-64 (in Macedonian and English).
2. Monograph of Isabel Katin Scatozza (ИЗАБЕЛ КАТИН СКАТОЦА) Таа е прва рожба на Дафинка и
Џампаоло, како и втора внука на Нада и Славе Катин и прва внука на Умберто и Лаура Скатоца),
Makedonska iskra, 2012, Skopje, 1-64 (in Macedonian, English and Italian).
3. Monograph of Dina (Kostadina) Nikolovska-Katin (ДИНА (КОСТАДИНА) НИКОЛОВСКА - КАТИН ).
Таа е втора рожба на Радмила и Александар, како и трета внука на Нада и Славе Катин и на Дивна
и Дино Чрчеви), Makedonska iskra, 2012, Skopje, 1-64 (in Macedonian and English).
4. Monograph of Massimo Katin-Scatozza (МАСИМО КАТИН СКАТОЦА). Тој е втора рожба на
Дафинка и Џампаоло, како и четврти внук на Нада и Славе Катин и втор внук на Умберто и Лаура
Скатоца), Makedonska iskra, 2013, Skopje, 1-64 (in Macedonian, English and Italian).
5. La Pioggia, Дождот, The rain, Isabel Katin Scatozza (Изабел Катин Скатоца), Македонска Искра,
Скопје 1-70 (in Italian, Macedonian and English).

413

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје
930.85(497.7:569.4)
KATIN, Slavé
Israel & Macedonia : тo the Jews and Macedonians throughout the world /
Slavé Katin = Израел и Македониjа : на Евреите и на Македонците ширум
светот / Славе Катин. - Skopje : Makedonska iskra = Скопје = Македонска искра,
2017. - 415 стр. : илустр. ; 25 см. - (Edition Monographs = Едиција Монографии)
Текст напоредно на англ. и мак. јазик. - Слика и белешка за авторот:
стр. 406-409. - Библиографија: стр. 402-403
ISBN 978-608-202-058-7
1. Nasp. stv. nasl.
а) Културни врски - Македонија - Израел
COBISS.MK-ID 103746570

414

PUBLISHER: MAKEDONSKA ISKRA - SKOPJE
ИЗДАВАЧ: МАКЕДОНСКА ИСКРА - СКОПЈЕ

SLAVÉ KATIN

СЛАВЕ КАТИН

ISRAEL AND MACEDONIA
ИЗРАЕЛ И МАКЕДОНИЈА

For the Publisher
Dragan Popovski

За издавачот
Драган Поповсски

Editor in Chief
Slavè Katin

Главен и одговорен уредник
Славе Катин

Editors
Dafinka Katin Scatozza
Fidanaka Tanaskova

Уредници
Дафинка Катин Скатоца
Фиданка Танаскова

Translation
Vesna Stevkovska
Zorica Angelovska- Kovachevich
Ronit Bergman
Slavè Katin
Proofreaders
Vesna Stevkovska
Elena Tosheva
Slavè Katin
Art and Graphic Design
Bobby Avramoski - Macedon
KONTURA, Skopje
Printing House
OFSET ACO

Превод
Весна Стевковска
Зорица Ангеловска-Ковачевиќ
Ронит Бергман
Славе Катин
Лектура и коректура
Весна Стевковска
Елена Тошева
Славе Катин
Ликовно и графичко обликување
Боби Аврамоски - Македон
КОНТУРА, Скопје
Печати
ОФСЕТ АЦО

415

