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14 ВОВЕД

Животната приказна на се
мејството Видиновски е 
многу интересна страни

ца од мозаикот на македонскиот иселе
нички  летопис  во Торонто - Канада, но и 
во пошироките  простори  на северноаме
риканскиот континент.

Рада и Борче Видиновски, како горди 
Македонци, се познати, доблесни имиња 
на активисти и поети, кои со својот анга
жман, активност во творечкиот опус, по
етскиот збор и  порака, оставаат културни 
достоинства за идните времињаи за след
ните генерациите. Тие пленат со своја
та родољубивост и силна посветеност за 
афирмација на македонското име, јазик, 
идентитет, култура и традиции во мулти
етничката мапа на Канада.

Животната приказна на семејството 
Видиновски, истовремено, е и скромен 
дел од историјата на неговото родно Кр
стоар, Битолско, на Македонците во исе
леништвото, а преку него и на нивната 
татковина – Македонија. Затоа што она 
што се случувало од исконските времиња 
на Филип Втори и Александар Трети - Ма
кедонски, или како што е познат Алексан
дар Велики, преку незаборавните битки 
на цар Самуил, до оние на Гоце Делчев, 

СЕМЕЈСТВОТО 
ВИДИНОВСКИ – ЧУВАРИ НА 
МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА

ВОВЕД

Даме Груев и сите борци по нив, ги от
сликуваат историските голготи низ кои 
минала Македонија, сé до нејзиното про
гласување за самостојна, демократска и 
независна држава. Затоа, може да се рече, 
со монографскиот труд за доблесното се
мејство Видиновски во скромни рамки се 
проектира најновата фаза на македон
ската иселеничка историја.

Во монографијата посебно место е по
светено за Битола и битолскиот крај, во 
кој спаѓаат и родните места на Борче и на 
Рада Видиновска. Така, во неа се вели дека 
Битола, градот на конзулите, како што го 
нарекуваат е најголем градски центар во 
Пелагониската Котлина од дамнина и се 
протега во југозападниот дел на Вардар
ска Македонија. Пелагониската Котлина
та, пак, во која припаѓа и дедовскиот крај 
на семејството Видиновски, кое е распр
скано по многу земји во светот – убавото 
село Крстоар, како нејзино предградие, 
како и селото Живојно, кое е сместено во 
срцето на Пелагонија. 

На патот од Битола за Крстоар се наоѓа 
археолошкиот локалитет на античкиот 
град Хераклеја Линкестис, основан во IV 
век пред Христа од Филип II Македонски, 
владетелот на Античка Македонија. Овој 
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The life story of the Vidinovski 
family is a very interesting 
page from the mosaic of the 

Macedonian emigrant chronicle in Toronto-
Canada, but also in the wider areas of the 
North American continent.

Rada and Borche Vidinovski, these 
proud Macedonians, are famous, virtuous 
names, activists and poets who, with their 
engagement, activism, creative opus, word 
and message, bring cultural dignity for future 
times and new generations. They elate with 
their patriotism and strong commitment to 
the affirmation of the Macedonian name, 
language, identity, culture and traditions on 
the multiethnic map of Canada.

The life story of the Vidinovski family is at 
the same time a modest part of the history 
of its native Krstoar, Bitola region, of the 
Macedonians in the emigration, and through 
it, of their homeland - Macedonia. Because, 
what happened from the primeval times of 
Filip the Second and Alexander the Third 
of Macedon, or being known as Alexander 
the Great, through the memorable battles 
of Tsar Samuil, to those of Goce Delchev, 
Dame Gruev and all freedom fighters 
after them, depicts the historical golgotas 
through which Macedonia passed, until its 

THE VIDINOVSKI FAMILY  – 
GUARDIANS OF THE 

MACEDONIAN TRUTH

INTRODUCTION

proclamation an autonomous, democratic 
and independent state. Therefore, it can 
be said that, with this monographic work 
about the virtuous Vidovnovski family in 
modest frameworks, the latest stage of the 
Macedonian emigrant’s history is mirrored.

A special space in this monograph is 
dedicated to Bitola and Bitola region, in 
which the birth places of Boris and Rada 
Vidinovska belong. Thus, it is said that 
Bitola, the city of the consuls, as they call 
it, is the largest city center in the Pelagonia 
valley extending in the southwestern part 
of Vardar Macedonia. The Pelagonia valley, 
which also includes the grandfather's native 
place of the Vidinovski family, which is 
scattered across many countries in the 
world - the beautiful village of Krstoar, as its 
suburb, and the village of Zhivojno, located 
in the heart of Pelagonia.

On the road from Bitola to Krstoar there 
is the archaeological site of the ancient city 
of Heraclea Lyncestis, founded in the 4th 
century BC by Philip II of Macedon, the ruler 
of ancient Macedonia. This ancient city 
experienced a turbulent and glorious history 
intertwined with prosperity and destruction. 
With the penetration of the Slavic tribes 
towards the end of the 6th century, the life 
of the ancient city of Heraklea ceased.
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СЛАВЕ КАТИН • ВИДИНОВСКИ

ВОВЕД

антички град доживеал бурна и славна 
историја испреплетена со просперитети 
и разурнувања. Со надоаѓањето, со нав
легувањето на словенските племиња кон 
крајот на VI век, престанал животот на 
античкиот град Хераклеја.

Во XIX век, додека во битолските села, 
особено во потпелистерските села како 
што е селото на семејството Видиновци 
– Крстоар, како и во други пелагониски 
села како што се селото на семејството 
Крстевски од село Живојно, се воделе 
борби за зачувување на животот, имо
тот и честа, во Битола и во Битолскиот 
вилает. Македонците од овие битолски 
краишта настојувале да ја преземат цело
купната општествена дејност за да си ги 
задоволат своите еснафско-трговски по
треби. Низ таквата борба македонското 
граѓанство во Битола успеало да отвори 
свои училишта. 

На 4 ноември 1944 година борците на 
Седмата бригада го ослободиле градот 
Битола. Така, Народноослободителната 
борба и народната револуција во Битола 
и Битолско биле крунисани со полн успех, 
а за населението во овој слободарски крај 
на Македонија започнала ерата на сло
бодниот, национален, социјален и стопан
ски развој исполнет со голем хероизам, 
ентузијазам и работни победи.       

Семејството Видиновски од селото Кр
стоар ја напуштило својата родна земја 
– Македонија од економски причини, а 
спомените, мислата, љубовта, тагата и па
триотскиот дух кон татковината и својот 
народ не ги напуштиле. Проникнувањето 
на овие хоризонтали во животот на Борис 
(Борче) и Рада Видиновски, како и сите 
Македонци ширум дијаспората, ја откри
ваат сликата за библиската природа на 
земјата на нивното потекло, сместена на 
балканските простори. 

Дел од животот и делата на Борче и 
Рада Видиновски е сместен  во оваа моно
графија што ја подготви авторот на овие 
редови, Славе Николовски-Катин. Моно
графијата е еден вид биографско-публи

цистичко дело и претставува своевидна 
сага за жилавоста, макотрпението, упор
носта и истрајноста на Борче и Рада од 
Крстоар и од Живојно, Битолско. А судби
ната на семејството Видиновски е слична 
или идентична со судбините на голем број 
други иселеници од етничка Македонија.

Во делото тие се претставени како Ма
кедонци со својствени одлики на луѓе, кои 
колку и да претрпеле удари, и да помина
ле низ разни премрежија, бидејќи имале 
и добри и лоши детски, младешки и други 
денови, сепак, тие опстојале и останале 
доследни како страдалници, како среќни
ци, како борци за подобро утре.

Инаку, Борче Видиновски потекнува 
од селото Крстоар, кое е едно од најкарак
теристичните места, сместено во пади
ните на Баба Планина, свртено кон плод
ната Пелагонија. Тоа село има прекрасна 
местоположба и климатски услови за од
мор и живеење и како едно од најблиски
те населби на Битола, го вбројуваат меѓу 
најхристијанските села во тој регион. Кр
стоар е убаво село кое пленува со своите 
стари архитектонски  градби, со дворови
те, чардаците, панорамата и живописна
та околина.

Семејството Видиновски се дел од 
многуте печалбари од потпелистерските 
краишта, за кои судбината била сурова и 
оставила вековни последици и лузни врз 
животот на иселениците. Во таа печал
барска сага, секако свое посебно место 
има нивното родно село Крстоар кое е 
тесно поврзано со историскиот и опште
ствениот развој на Македонија и маке
донскиот народ и со иселеништвото во 
целина. 

Борче и Рада се личности за почит и 
пример на кои можат и треба да се огле
даат и други Македонци во двете таткови
ни, Канада и Македонија. Делото што го 
направиле Борче Видиновски и неговиот 
животен сопатник Рада Крстевска-Види
новска, претставува убав пример и пато
каз на еден честит и благороден канадски 
брачен пар.
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In the XIX century, while in the villages 
of Bitola, especially in the villages which 
were located at the bottom of Pelister, such 
as the village of the family of Vidinovski 
- Krstoar, as well as in other Pelagonia 
villages, such as the village of the Krstevski 
family from the village of Zhivojno, there 
were struggles for the preservation of life, 
property and honor in Bitola and Bitola 
vilayet. Macedonians from these Bitola 
regions sought to take over the entire social 
activity in order to meet their own guild 
and trade needs. Through this struggle the 
Macedonian population in Bitola managed 
to open its own schools.

On November 4, 1944, the fighters of the 
Seventh Brigade liberated the city of Bitola. 
Thus, the People's Liberation Struggle and 
the People's Revolution in Bitola and Bitola 
region were crowned with complete success, 
and for the population in this libertarian 
region of Macedonia began the era of free, 
national, social and economic development 
filled with great heroism, enthusiasm and 
work achievements.

The family of Vidinovski from the 
village of Krstoar left its native country - 
Macedonia for economic reasons, but they 
did not abandon the memories, thought, 
love, grief and patriotic spirit towards their 
fatherland and their people. The penetration 
of these horizontals in the lives of Boris 
(Borche) and Rada Vidinovski, as well as in 
the lives of all Macedonians throughout the 
Diaspora, reveal the image of the Biblical 
nature of the country of their origin located 
in the Balkan region. 

Part of the life and works of Borche 
and Rada Vidinovski is presented in this 
monograph prepared by the author of these 
lines, Slave Katin. The Monograph is a kind 
of biographical and journalistic work and it 
is a kind of special saga for the toughness, 
arduousness, insistence, and persistence of 
Borche and Rada from Krstoar and Zhivojno, 
Bitola region. And the fate of the Vidinovski 
family is similar or identical to the fate of 

a large number of other emigrants from 
ethnic Macedonia.

In this work they are presented as 
Macedonians with their characteristic 
features, people who although suffered as 
many blows as possible and went through 
various obstacles, because they had good 
and bad child's, youth and other days, 
they survived and remained consistent as 
sufferers, as lucky persons, as fighters for 
better tomorrow.

However, Borche Vidinovski was born 
in the village of Krstoar, which is one of 
the most characteristic places located 
at the slopes of Baba Mountain, facing 
Pelagonia. It has a wonderful location and 
climate conditions for rest and living and 
as one of the closest settlements of Bitola, 
it is considered to be the most Christian 
villages in that region. Krstoar is a beautiful 
village that elates with its old architectural 
buildings, the yards, the verandas, the 
panorama and picturesque surroundings.

The Vidinovski family is part of the many 
fortune seekers from the regions below 
Pelister, to whom the fate was cruel and left 
centuries-old traces and scars to the lives 
of the emigrants. In that migrant saga, of 
course, special place belongs to their birth 
village Krstoar, which is closely related to 
the historical and social development of 
Macedonia and the Macedonian people, as 
well as with the emigration in general.

Borche and Rada are persons of respect 
and they represent a role model which other 
Macedonians in both homelands, Canada 
and Macedonia can and should follow. The 
work accomplished by Borche Vidinovski 
and his life companion Rada Krstevka 
Vidinovska is a good example of a honest 
and noble Canadian couple.

Boris (Borche) Vidinovski was born in 
1943 in Krstoar, Bitola region. He finished 
elementary school in Bukovo, after which 
he attended the Agricultural secondary 
school  in Gostivar. During that period of life, 
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Борис (Борче) Видиновски е роден 
во 1943 година во Крстоар, Битолско. 
 Основно образование завршил во Буково, 
а Средно земјоделско училиште учел во 
Гостивар. Во тој период од животот Борче 
е еден од ценетите млади луѓе во селото и 
пошироко. Тој бил послушно, трудољуби
во и вредно момче кое заедно со другите 
млади луѓе од селото и околината, пора
ди животните состојби и својата иднина, 
размислувал каде по белиот свет да ја 
бара својата иднина и живот. 

Тој е еден од најактивните членови на 
Литературното друштво „Браќа Милади
новци“. Денес живее и ги поминува пензи
онерските години во Торонто, а со копнеж 
тагува и пее за родната татковина - Маке
донија, каде доаѓа, речиси, секоја година.

Борче Видиновски се покажал и дока
жал преку постоењето и работата на Ли
тературното друштво „Браќа Миладинов
ци“, кое работи во состав на МПЦ „Свети 
Климент Охридски“ во Торонто.

Денес, Македонците во новите среди
ни во мултикултурна и демократска Ка
нада, со гордост ја истакнуваат својата 
припадност. Уште повеќе, благодарение 
на улогата на македонските православ
ни цркви, црковните и други асоцијации 
и позитивно-ориентираното македонско 
свештенство, иселениците со голем ен
тузијазам и полет ги одржуваат црков
ните и народните традиции и со гордост 
го истакнуваат богатиот фолклор, јазик, 
литература и традиции, афирмирајќи го 
македонското минато и сегашноста, а со 
тоа ја бранат и ја афирмираат Република 
Македонија.

Животот на едно благородно иселе
ничко семејство од Македонија во Кана
да, како што е семејството Видиновски 
сместено во еден скромен со податоци 
биографско-публицистички времеплов, 
е своевидна сага за неговото опстојување. 
Монографијата за семејството Видинов
ски со сета скромност е лика и прилика 
за нивниот живот и за делото што тие го 
оставаат вечно да се сеќаваат младите 
генерациите во нивното семејство, како и 

да биде убав пример за иселениците да ја 
негуваат љубовта кон дедовските корени 
во Македонија. 

Иако најголемиот дел од животот го 
минуваат во емиграција, Борче и Рада до 
крајот на своето опстојување останале 
поврзани со родното Крстоар и дедовска
та земја, Македонија. Тие не се покажале 
како обични печалбари кои, ете, отишле 
само да спечалат и да се вратат, или после 
долгата и успешна печалба да останат во 
туѓина. Напротив, Борче и Рада, како лич
ности, настојуваат да навлезат во сушти
ната на животот во новата средина и во 
македонската вистина, слобода, иднина... 

Посебен простор во монографското 
дело е посветен на поетесата Рада Крстев
ска- Видиновска. Таа е Канаѓанка од маке
донско потекло, родена во селото Живојно, 
а мажена во Крстоар. Рада ја напуштила 
својата родна земја – Македонија, меѓутоа, 
спомените, мислата,  љубовта, тагата и па
триотскиот дух кон татковината и својот 
народ не ја напуштиле. Не. Тие тлеат, по
стојат и ги оживуваат низ стиховите, низ 
песните и низ сé она што го оставила како 
свој придонес, дар и оставнина. Ваквите 
проникнувања на овие хоризонтали во 
животот на Рада и нејзиниот сопруг Борис 
(Борче) Видиновски, како и сите Македон
ци ширум светот, ја откриваат сликата за 
библиската природа на древната земја на 
нивното потекло – Македонија.

Кога се пишува за Рада Видиновска 
може да се каже дека за неа поезијата, 
всушност, е нејзиниот живот. Во нејзи
ната поезија се испреплетени нејзините 
две татковини, Македонија и Канада. За
тоа поетските дела што таа ги напишала 
претставуваат убав пример и патоказ на 
една честита и трудољубива канадска 
Македонка, на која татковините ѝ се и ра
дост и тага и восхит.

Во Канада, Рада Видиновска стана ма
кедонски иселенички писател, поет, есе
ист и раскажувач. Затоа, може да се рече 
дека во нејзините скромни поетски рам
ки и преку нејзините дела се проектира 
македонската иселеничка поезија.
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Borche was one of the young appreciated 
people in the village and beyond. He was 
a docile, diligent and hardworking young 
man who, together with other young people 
from the village and the surrounding area, 
concerning his living conditions and his 
future, wondered where to seek his future 
and life somewhere else in the world.

He is one of the most active members of 
the Literary Society "Brothers Miladinovci". 
Today he lives and enjoys his retirement 
days in Toronto, and with longing, he grieves 
and sings for his fatherland, Macedonia, to 
which he pays visit almost every year.

Borche Vidinovski has proved himself 
through the existence and work of the 
Literary Society "Brothers Miladinovci", 
which works within the MOC "St. Clement of 
Ohrid" in Toronto.

Today, Macedonians in new environments 
in multicultural and democratic Canada, 
proudly emphasize their origin. Moreover, 
thanks to the role of the Macedonian 
Orthodox churches, church and other 
associations and the positively oriented 
Macedonian clergy, emigrants with great 
enthusiasm and impulse maintain the church 
and folk traditions and proudly emphasize 
the rich folklore, language, literature and 
traditions, affirming Macedonian past and 
present, thereby defending and affirming 
the Republic of Macedonia.

The life of a noble family of emigrants 
from Macedonia in Canada, such is the 
Vidinovski family, placed in a modest with 
data biographical and journalistic time flow, 
is a peculiar kind of saga for its survival. 
The monograph for the family of Vidinovski 
with all modesty is dedicted to its life and 
the work that they left as a rememberance 
for the young generations in their family 
forever, and to be a good example for the 
emigrants to cherish their love for the 
grandfathers’ roots in Macedonia.

Although they spent most of their lives 
in emigration, Borche and Rada remained 

connected with their native Krstoar and 
their native country of Macedonia until 
the end of their existence. They were not 
ordinary fortune seekers who went only to 
earn money and return, or after the long 
and successful career to stay in a foreign 
country. On the contrary, Borche and Rada, 
as individuals, endeavored to penetrate 
into the essence of the life in the new 
environment and in the Macedonian truth, 
freedom, future... 

A special space in this monograph is 
dedicated to the poetess Rada Krstevska 
- Vidinovska. She is a Canadian woman 
of Macedonian origin, born in the village 
of Zhivojno, and married in Krstoar. Rada 
left her native country - Macedonia, but 
memories, thought, love, sorrow and 
patriotic spirit towards her homeland and 
her people remained deep iside her. No. They 
pulsate, exist and she revives them through 
the verses, through the poems and through 
everything that she left as her contribution, 
gift and legacy. Such penetration of these 
horizontals in the life of Rada and her husband 
Boris (Borche) Vidinovski, as well as in the 
life of all Macedonians around the world, 
reveal the image of the Biblical nature of the 
ancient land of their origin - Macedonia.

When writing about Rada Vidinovska it 
can be said that poetry is actually her life. 
In her poetry her two homelands Macedonia 
and Canada are intertwined. That's why the 
poetic works she wrote are a good example 
of a honest and hardworking Canadian 
Macedonian woman, for who her fatherlands 
iduce joy, and sorrow, and admiration at the 
same time.

In Canada, Rada Vidinovska became 
a Macedonian emigrant’s writer, poet, 
essayist and storyteller. Therefore, it can be 
said that in her modest poetic frameworks 
and through her works the Macedonian 
emigrant poetry is mirrored.

The biography of Rada Vidovska says 
that she is a modern Macedonian writer, 
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 Во биографијата за Рада Видиновска 
се вели дека таа е современ македонски 
писател, поет, есеист, раскажувач. Таа 
живее во Торонто, Канада со семејството, 
но  постојано копнее, пее и тагува за род
ната Македонија. Нејзините корени се од 
селото  Живојно, Битолско, каде е родена 
на 15 јули 1944 година. 

Во Торонто активно се вклучила во ма
кедонските иселенички организации и цр
ковни општини. Била член на управата на 
МПЦ „Свети Климент Охридски“, член на 
културниот комитет,  како и претседател на 
женската секција при црквата „Свети Кли
мент Охридски“, претседател на женската 
секција при организацијата „Обединети 
Македонци“ и претседател на Друштво
то на писатели „Браќа Миладиновци“, во 
Торонто. Повеќе години била учесник на 
Меѓународната манифестација „Струшки 
вечери на поезијата“ по покана на Управни
от одбор на СВП и застапена е во изборот 
„Кој е Кој“ на светските поети.

Монографијата за семејството Види
новски е поделена на неколку дела. Во нив 
се претставени нивните две татковини – 
родната Македонија и земјата на нивниот 
животен пристан - Канада. Во неа живеат 

со децении, но се чести гости и во Крстоар 
и во Охрид, каде имаат стан за одмор и ре
креација. Претставени се нивните родни 
места, селата Крстоар и Живојно, за кои 
се објавени сите релевантни податоци 
во текот на нивното постоење. Исто така, 
претставени се значајните личности, со 
посебна нагласка на црковно-духовните 
центри од двете села. 

Исто така, монографијата е посветена 
на поетското творештво на Рада Види
новска. Така, сите четиринаесет поетски 
дела што ги напишала Рада Видинов
ска претставуваат убав пример за една  
 трудољубива иселеничка.

Поетските дела на Рада Видиновска се 
промовирани на многу места во Републи
ка Македонија и на северноамерикански
от континент. Тоа придонело таа да е прв 
лауреат на наградата „Иселеничка грамо
та“ во 1992 година, што за првпат Матица
та на иселениците од Македонија ја доде
ли на „Струшките вечери на поезијата“ за 
најдобар поет од дијаспората. Рада е член 
на Друштвото на писателите на Македо
нија од 1994 година, а, исто така, и член на 
Медитеранската академија „Браќа Мила
диновци“ од Струга.      

 
 Славе Катин
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poet, essayist and storyteller. She lives in 
Toronto, Canada with her family, but she 
constantly craves, sings and grieves for her 
native Macedonia. Her roots are from the 
village of Zhivojno, Bitola region, where she 
was born on July 15, 1944. 

In Toronto she actively joined the 
Macedonian emigrant organizations and 
church communities. She was a member of 
the management of MOC "St. Clement of 
Ohrid", a member of the Cultural Committee, 
as well as president of the women's section of 
the church "St. Clement of Ohrid", president 
of the women's section of the organization 
"United Macedonians" and president of the 
Writers' Association "Miladinov Brothers "In 
Toronto. For several years she participated 
in the International manifestation "Struga 
Poetry Evenings" upon invitation of the 
Managing Board of the Struga Poetry 
Evenings and is presented in the "Who's 
Who" selection for the world's poets.

The monograph for the Vidinovski family 
is divided into several parts. They present its 
two homelands - their native Macedonia and 
the country of their settlement - Canada. 
They live there for decades, but they are 

also frequent guests in Krstoar and Ohrid, 
where they have an apartment for rest and 
recreation. Their native places, the villages 
of Krstoar and Zhivojno are represented, for 
which all relevant data have been published 
during their existence. Also, the important 
figures are presented, with special emphasis 
on the church-spiritual centers of the two 
villages. 

Also, the monograph is dedicated to 
the poetic work of Rada Vidinovska. Thus, 
all fourteen poetic works written by Rada 
Vidinovska are a fine example of a diligent 
female emigrant.

Poetic works by Rada Vidinovska are 
promoted in many places both in the Republic 
of Macedonia and the North American 
continent. That contributed to her being the 
first laureate of the "Emigrant Certificate" 
award in 1992, which for the first time the 
Heritage Foundation from Macedonia 
awarded at the "Struga Poetry Evenings" 
for the best poet from the Diaspora. Rada 
is a member of the Writers' Association of 
Macedonia since 1994, and also a member 
of the Mediterranean Academy "Braka 
Miladinovci" from Struga.

 Slavé Katin
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MACEDONIA – THE HOMELAND 
OF THE VIDINOVSKI FAMILY

MACEDONIA — THE BIBLICAL LAND OF THE VIDINOVSKI FAMILY

WHO WAS ALEXANDER (THE GREAT) OF MACEDON?

BITOLA, RADA AND BORCHE′S HOMETOWN

THE FIGHT TO RETAIN A MACEDONIAN IDENTITY

A SPIRIT OF FREEDOM IN BITOLA AND BITOLA REGION

МАКЕДОНИЈА – ТАТКОВИНАТА НА 
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КОЈ БЕШЕ АЛЕКСАНДАР (ВЕЛИКИ) МАКЕДОНСКИ?

БИТОЛА, РОДНИОТ ГРАД НА РАДА И БОРЧЕ

БОРБА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ 

СЛОБОДАРСКИ ДУХ ВО БИТОЛА И БИТОЛСКИОТ КРАЈ
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Крушево    Krushevo 



МАКЕДОНИЈА
ТАГОВНА, ТИ НИ СТАНА ПОКРИВ,

ТИ НИ СТАНА КОРА НА СТЕБЛАТА

НАШИ ИСУШЕНИ. НИ СТАНА ПРЕПИРКА

И ШЕТАШ И НА СОН И НА ЈАВЕ

ПО РЕБРАТА НАШИ, ОДНОВО ГИ

ПРЕБРОЈУВАШ, ОДНОВО СЕ ЗАГЛЕДУВАШ

ВО НАС ПЛАШЕЈЌИ СЕ ДА НЕ НÉ ИЗУМИШ.

НЕ ДРАГА! НАУТРО ГО ВЖЕШТУВАМЕ

ТЕЛЕФОНОТ, РАСПРАШУВАМЕ ЗДРАВИ – ЖИВИ,

КАКО СЕ СТАРИТЕ, КАКО СЕ ДЕЦАТА,

СЕ ПРИРОДИ ЛИ НОВО ВО СЕЛОТО,

СТОЈАТ ЛИ УШТЕ СИТЕ СВЕТЦИ

И СИТЕ АНГЕЛИ ВО ЦРКВИТЕ.

ТИ СИ НАШАТА НАФОРА И НАШАТА

ПРИЧЕСНА, ТИ СИ НИ И ОПСЕСИЈА И СТРАВ,

И ЗДИВ НА ТРКАЧОТ ПРЕД СТАРТ ...

АХ, МАКЕДОНИЈО, ТАТКОВИНО

СО ВТРОЕНА ДУША И ВТРОЕНА РАНА,

НЕ ЈАГЛЕН ТУКУ ЖИВА ЖАР

ОД ДАМНИНИТЕ НИЗ БЕСКОНЕЧНОСТА.

 Рада Видиновска



РАЗГЛЕДНИЦА 
ОД БИТОЛА

ЌЕ СЕ ВРАТИ ЛИ СЈАЈОТ

ЌЕ СЕ ВРАТАТ ЛИ КОНЗУЛИТЕ

ЌЕ ЈА ОБЛЕЧАТ ЛИ ОДНОВО БИТОЛА

КО ОВАА СТАРА РАЗГЛЕДНИЦА

ЌЕ БЛЕСНАТ ЛИ СОКАЦИТЕ

ЌЕ ЗАСВИРАТ ЛИ ВЕТРИШТАТА

И ЗАВЕТНИНИТЕ

ЗА ДА ГИ ОЖИВЕАТ

СТАРИТЕ ПАЈТОНИ

ТРКАЛОТО СЕ ВРТИ

ВРЕМЕТО И МИСЛАТА ВЛЕЧАТ НАПРЕД

КОН ИДНИНАТА СВЕТА

НО ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧИ

АКО СТАРАТА РАЗГЛЕДНИЦА

МИ ОСТАНЕ КО БЕЛЕГ НА МОИТЕ СЕЌАВАЊА

 Рада Видиновска



Дел од убавата Битола    A part of the beautiful Bitola
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МАКЕДОНИЈА — 
БИБЛИСКАТА ЗЕМЈА 

НА СЕМЕЈСТВОТО 
ВИДИНОВСКИ

Историскиот развој на Македо
нија, родната земја на семеј
ствата Видиновски од селото 

Крстоар, и Крстевски од село Живојно, 
Битолско, од кои бројни членови живеат 
во Македонија и во Канада, Соединети
те Американски Држави, Австралија и 
во други земји ширум светот, е бескрајно 
долг и трнлив, исполнет со блескави стра
ници на едно величествено истрајување. 

Тој пат Македонија го минувала низ ла
виринтот на времето на една феноменал
на исклучителност: нација и Црква, ко
ишто конечно се конституирале дури кон 
половината на XX век и народ со европски 
профил, лоциран во срцето на Балакнот. 

Во историските документи се вели 
дека Македонија е територија каде што 
елинската култура и римската цивилиза
ција оставиле бројни траги, а потоа хри
стијанството и исламот долго се бореле 
за превласт. Сепак, македонскиот народ 
опстојал под сите видови притисоци и 
вековни обезличувања и се зачувал со 
силата на својата исконска култура и тра
диција, непокор и јунаштво низ милени
умите. Иако наклонетоста на судбината 
најчесто ги заобиколувала, сепак, сета 
логика на долгата и вековна исцрпувачка 
борба, проследена со востанија и порази, 
со пркоси и победи, ги научила Македон

ците успешно да ја совладуваат суровата 
школа на опстанокот.

Во античкиот период Македонија по
стоела како самостојна робовладетелска 
држава, , која се наоѓала на територијата 
на истоимената област, порано нарекува
на Ематија. Древната Македонија се гра
ничела на југ со Грција (грчките полиси), 
на запад со Епир, на северозапад со Или
рија и на исток со Тракија. Мнозинското 
население на државата биле македонски
те племиња Орести, Линкести, Елимиоти 
и Еродејци. Царот Александар Први (498-
454 пред Христа) е првиот обединувач на 
Македонија. 

Царот Архелеј силно ја зацврстил цен
трализацијата и вовел парични и воени 
реформи, додека во времето на Филип 
Втори Македонски (359-336), Македон
ското Царство се проширило. Тој ја орга
низирал војската, ги ликвидирал сепара
тистичките тенденции, а со битката кај 
Херонеја (338 година пред Христа), која се 
случила на Илинден го свртел тркалото 
на историјата. Затоа, може да се нарече 
дека таа битка е Првиот Илинден за ма
кедонскиот народ, кога им го нанел на 
Елините и на целата антимакедонска ко
алиција најголемиот пораз, издигајќи ја 
Македонија во една од најсилните држа
ви на Балканот и пошироко.



31MACEDONIA ― THE HOMELAND OF THE VIDINOVSKI FAMILY

MACEDONIA — 
THE BIBLICAL LAND 
OF THE VIDINOVSKI 

FAMILY

The historical development of 
Macedonia, the home country of 
the families of Vidinovski from 

the village of Krstoar and Krstevski from 
the village of Zhivojno, Bitola region, many 
of which live in Macedonia and Canada, the 
United States, Australia and other countries 
around the world, is infinitely long and 
thorny, filled with glittering pages of a 
magnificent persistance.

That road Macedonia went through the 
maze of time of a phenomenal exclusiveness: 
a nation and a church, which were finally 
constituted in the middle of the 20th century 
and a people with a European profile, located 
in the heart of the Balkans.

The historical documents say that 
Macedonia is a territory where the Hellenic 
culture and Roman civilization left 
numerous traces, and then Christianity and 
Islam for a long time fought for domination. 
Nevertheless, the Macedonian people 
survived under all kinds of pressures and 
centuries-old deprivation of individuality 
and remained to exist with the power 
of its primordial culture and tradition. 
Although the inclination of fate most often 

circumvented, however, all the logic of a long 
and centuries-long exhausting struggle, 
followed by uprisings and defeats, obstinacy 
and victories, taught the Macedonians to 
successfully overcome the harsh school of 
survival.

In the ancient period, Macedonia existed 
as an independent state, a state of slave-
owners, located on the territory of the area 
with the same name, formerly called Ematia. 
Ancient Macedonia was bordered to the 
south by Greece (Greek polises), to the west 
by Epirus, to the northwest by Illyria and 
to the east by Thrace. The main population 
of the country was the Macedonian tribes 
Orestes, Lyncestae, Elimiots and Herodians. 
Emperor Alexander the First (498-454 
before Christ) is the first one who unitied 
the Macedonian tribes.

Emperor Archeleus strongly strengthened 
centralization and introduced monetary and 
military reforms, while in the time of Philip 
II of Macedon (359-336), the Macedonian 
kingdom expanded. He organized the army 
and liquidated the separatist tendencies in 
the Battle of Heronei (338 BC), which took 
place on Ilinden. Therefore it can be said 
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СЛАВЕ КАТИН • ВИДИНОВСКИ

Наследникот на Филип Втори - негови
от син Александар Трети Македонски, или 
од Римјаните наречен уште и Александар 
Велики (336-323 година пред Христа) ис
пишал колосални страници во светската 
историја продолжувајќи ги епските за
војувачки походи. Александар ја уништил 
хегемонијата на Елините и на поголемиот 
дел од Балканот, утврдена со Коринтски
от конгрес на Лигата во 337 година пред 
Христа, и со своите походи на исток во 
тоа далечно време тој дошол до Индија 
создавајќи империја ненадмината нико
гаш и од никого. Тогаш Македонија ста
нала центар на една огромна држава која 
се протегала на три континенти и која го 
достигнала врвот на својот развој. Но, по 
смртта на Александар, Македонија како 
држава почнала брзо да се распаѓа.

Потоа следи доаѓањето на словенските 
племиња кон крајот на VI век и траело до 
средината на VIII век. Освен Солун, тие ја 
населиле територијата на цела Македо
нија, мешајќи се со староседелците, соз
давајќи го, на тој начин, идниот етнички 
амалгам на Склавините или Македонци
те, односно денешните Македонци, кои 
заедно со античките Македонци имаат 
право да го носат славното име на Маке
донија.

Епилогот на своите долги и постојани 
битки и дејствување Македонците го до
биле во Илинденското востание од 1903 
година, кога во Крушево била создадена 
десетдневната Крушевска Република. Де
сетина години подоцна, во Балканските 
војни, било урнато долгото половинамиле
ниумско османлиско владеење на Балка
нот и во Македонија. Сепак, иако Македон
ците земале активно учество на страната 
на сојузничките војски, Македонија не ја 
добила својата национална слобода. Со 
договорот од Букурешт во 1913 година, Ма
кедонија била поделена меѓу Србија, Буга
рија и Грција, (на Вардарска, Пиринска и 
Егејска Македоија). Со договорот во Неј во 
1919 година, оваа поделба, заедно со покло
нувањето на Мала Преспа на Албанија, за 
жал, и формално била одобрена.

Својата вековна слобода, но само во 
вардарскиот дел, Македонија ја извоју
вала во Народноослободителната борба 
што ја водела во текот на Втората свет
ска војна против германско-бугарско-и
талијанските фашистички окупатори. 
Во текот на петгодишната крвава борба, 
во која Македонија дала 24.000 жртви, 
во заедница со другите југословенски и 
балкански народи, македонскиот народ, 
за првпат во својата иторија, се здобил со 
своја државно-правна заедница, тогаш 
Народна Република Македонија, подоц
на трансформирана во Социјалистичка 
Република, а по распаѓањето на бившата 
Сојузна Република Југославија - во Репу
блика Македонија како самостојна и не
зависна држава.

Од 1991 година до денес, Македонија ми
нува низ сцилите и харибдите на својата 
демократска траснформација. Жилаво се 
бори со тешките економски, социјални, по
литички, меѓуетнички, верски и други про
блеми, 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 меѓуна
родни организации, македонската млада 
држава сé уште не може да се ослободи од 
старите апетити на некои соседи, но и од 
глобалните интереси од геополитичките 
сценарија на големите држави кои се пре
кршуваат на Балканот, по распаѓањето на 
комунизмот во Источна Европа. Невидено 
и нечуено е во XXI век, за  жал, и за голем 
срам, што сите тие решиле со присила  да  
ѝ го наметнат на Македонија новото име 
– Северна Македонија и да го обезличат 
македонскиот народ и нивниот јазик, кул
тура, историја, опстојување...

И покрај проблемите  и  премрежијата, 
и  покрај негативните појави на политич
ки, општествен, стопански, културен и 
друг развој, Македонија, земјата на семеј
ството Видиновски од Крстоар, кое живее 
ширум светот, и Македонецот како би
блиски народ, има верба, надеж и љубов 
кон иднината и знае дека ќе опстои сé до
дека светот светува и векот векува.
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that this battle was the first Ilinden for the 
Macedonian people, when he inflicted the 
biggest defeat to the Hellenes and the entire 
anti-Macedonian coalition, after which battle 
Macedonia became one of the strongest 
countries in the Balkans and wider.

The successor of Philip II - his son 
Alexander the Third of Macedon, or as the 
Romans called him Alexander the Great (336-
323 BC), continued the invading campaigns. 
Alexander destroyed the hegemony of 
the Hellenes and the greater part of the 
Balkans, established by the Congress of the 
League of Corinth in 337 BC, and with his 
campaigns to the east came to India. Then 
Macedonia became the center of a huge 
country that stretched on three continents 
and reached the peak of its development. 
But after Alexander’s death, Macedonia as a 
state began to fall apart quickly.

Then follows the arrival of the Slavic 
tribes towards the end of the 6th century 
and lasted until the middle of the 8th 
century. Apart from Thessaloniki, they 
settled the territory of entire Macedonia, 
mixing with the natives, thus creating the 
future ethnic amalgam of the Sklavins or 
Macedonians, that is, today’s Macedonians, 
who together with the ancient Macedonians 
have the right to bear the glorious name of 
Macedonia.

The epilogue of its quest for freedom the 
Macedonians reached in the Ilinden Uprising 
of 1903, when the ten-day Krushevo Republic 
was created in Krushevo. Ten years later, the 
Ottoman rule in the Balkans and Macedonia 
was overthrown as a consequence of the 
Balkan Wars. However, although the 
Macedonians took an active part on the side 
of the allied armies, Macedonia did not get 
its national freedom. With the Bucharest 
Treaty in 1913, Macedonia was divided 
between Serbia, Bulgaria and Greece (Vardar, 
Pirin and Aegean Macedonia). By Treaty of 
Neuilly in 1919, this division, together with 
Mala Prespa being gifted to Albania, was 

unfortunately also formally approved.

Macedonia won its freedom, but only 
in the Vardar part of Macedonia, in the 
People’s Liberation Struggle that was waged 
during the Second World War against the 
German-Bulgarian-Italian fascist occupiers. 
During the five-year bloody struggle in 
which Macedonia suffered 24,000 victims, in 
communion with other Yugoslav and Balkan 
nations, for the first time in its history, 
the Macedonian people gained its own 
state-legal community, then the People’s 
Republic of Macedonia, later transformed 
into The Socialist Republic, and after the 
dissolution of the former Federal Republic 
of Yugoslavia - in the Republic of Macedonia 
as an autonomous and independent state. 

Since 1991 until today, Macedonia is going 
through the Scylla and Charybdis of its 
democratic transformation. It is struggling 
obstinately with difficult economic, social, 
political, interethnic, religious and other 
problems that shake it from the root. 
Although having a status of a member of 
the United Nations, an associate member of 
the European Union, the Council of Europe 
and many international organizations, the 
Macedonian young state still can not get 
rid of the old appetites of some neighbors, 
but also of the global interests of the great 
countries that break into the Balkans after 
the breakdown of communism in Eastern 
Europe. Unfortunately, and shamefully, 
they all decided to impose on Macedonia 
the new name - Northern Macedonia and 
to deprive of individuality the Macedonian 
people and their language, culture, history, 
existence...

Despite the negative phenomena of 
political, social, economic, cultural and other 
development, Macedonia, the country of the 
Vidinovski family from Krstoar family living 
around the world, and the Macedonian as a 
biblical people, has faith, hope and love for the 
future, and knows that it will survive while the 
world is shining and the century continues.



Милениумскиот крст на Водно    The Millennium Cross on Vodno
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Александар III Македонски (Ве
лики) е великан за неговите 
потомци – денешните Маке

донци и великан за сите народи во светот. 
Тој ја создаде и ја остави во наследство 
филозофијата за големите зближувања 
на народите, културите, религиите... За
тоа, Александар е голем предизвик за 
бројни истражувачи, научници, пато
писци, 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.

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 Де
мостен, овој настан придонел во обедину
вањето 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 

КОЈ БЕШЕ АЛЕКСАНДАР 
(ВЕЛИКИ) МАКЕДОНСКИ?

наследник на македонскиот престол, 
Александар III (Велики) Македонски. 
Александар е роден во Пела, македонска 
престолнина, во 356 година пр.н.е., во ме
сец мај или јули, по македонскиот кален
дар. 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, Ве
ликиот 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 Амин
та и Филип II Македонски. 

Inaku, iсторискиот роман Александар 
Македонски од германскиот автор Улрих 
Вилкен (Ulrich Wilcken - ALEXANDER THE 
GREAT) е преведен и приспособен од ан
глиски на македонски јазик како „Алек
сандар Македонски“  од авторот на овие 
редови, Славе Николовски-Катин, а во 
издание на Издавачката куќа „Мисла“ од 
Скопје, во 1988 година. Преводот на рома
нот „Александар Македонски“ беше прво 
дело за Античка Македонија во Републи
ка Македонија, на македонски јазик, и 
беше добро прифатено пред триесетина 
години. Ова дело на македонски јазик 
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WHO WAS ALEXANDER 
(THE GREAT) OF MACEDON?

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, tran-
slators, 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.

It should be mentioned that after 
Macedonia’s victory over the Athenian 
Coalition in Chaeronea in 338 B.C., Mace-
donian 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. 

The historical novel Alexander the Great 
by the German author Ulrich Wilcken 
has been translated and adapted from 
English into Macedonian as “Alexander 
of Macedon” by the author of these lines, 
Slave Nikolovski-Katin, and published by 
the Publishing House “Misla” from Skopje, 
in 1988. The translation of the novel “ 
Alexander of Macedon “ was the first work 
about Ancient Macedonia in the Republic 
of Macedonia in Macedonian and was well 
accepted by the public thirty years ago. 
This work in Macedonian language is an 
important contribution and supplement to 
the illumination of many aspects of ancient 
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претставува значаен придонес и прилог 
кон осветлувањето на голем  број аспекти 
за древноста и континуитетот на истори
ската вистина за Македонија, со посебна 
нагласка на  античкиот период. 

Во него, меѓу другото, се вели дека во 
Република Македонија, за жал, антички
от период не е често и континуирано ис
тражуван, затоа бројот на делата кои се 
занимаваат со ова прашање е многу мал, 
за разлика од нашите јужни и други сосе
ди, кои со векови потплатуваат и копаат 
по „нивната вистина“, за да ја замаглат и 
покријат македонската вистина. Меѓутоа, 
вистината не може да се закопа во земја, 
кога - тогаш таа ќе излезе на површина. 
Таков е случајот со вистината за Антич
ка Македонија и древните Македонци, за 
кои е напишано толку многу литература 
што може да се спореди со литературата 
за Светото писмо - Библијата.

Токму затоа авторот на овие редови има
ше можност и убава прилика овој пат на 
македонски јазик  преку порталот „Маке
донска нација“ да го претстави и да се соо
чи со историскиот роман што се темели врз 
вистинските аргументи  и историските пи
шани материјали за Античка Македонија.

Овој историски роман е лика и прили
ка за развојниот  континуитет на Маке
донија, претставен во романизирана ли
тературна форма, со посебна нагласка на 
ликот и делото на големиот стратег, мис
лител и дипломат - Филип II Македонски 
и досега најголемиот воин,  освојувач на 
земји, гениј над гениите, обединувач на 
народите, почитувач на различните кул
тури, традиции и обичаи, и цар на силно
то Македонско Царство  - Александар III 
(Велики) Македонски. 

Затоа, со право може да се каже дека 
ова дело претставува библиска вистина 
за македонските корени и непресушен 
извор од каде секој Македонец ќе ја пие 
чистата патриотска љубов кон татковина
та - Македонија кон својот народ, со пра
вичен однос и почит кон своите собраќа, 
пријатели, соседи, кон човештвото…

Историскиот роман Александар Маке
донски како прв превод од англиски на 
македонски јазик во Република Македо
нија претставува сублимат на традици
оналната македонска вистина, култура 
и наследство, почнувајќи од времето на 
владеењето на Филип II Македонски (359-
336 пред Христа) до владеењето и смртта 
на неговиот син Александар III Македон
ски (336-323 пред Христа).

На страниците од романот е обработе
на македонската вистина, многу успеш
но се претставени ликовите на Филип и 
Александар, како и на другите личности 
од тој период. Авторот Урлих Вилкен нав
легол во корените од каде проникна ‘рку
лецот на принцот Александар, а потоа го 
следи неговиот раст од небесните височи
ни, за да напише дека тој наследил од сво
ите предци душа како Шарената Планина 
и ум чист како бистрите води на реката 
Бистрица.

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

Сакал да им покаже и докаже на сите 
како ја замислувал екумената на дело. И 
кога видел како мислата станува дело, се 
побунтувале неговите Македонци. Веру
вал дека лесно ќе излезе на крај со нив, 
но не било така. Колку тој влечел кон еку
мената, толку тие влечеле кон Татковина
та. Меѓутоа, вистината е таа дека Алек
сандар, со своето големо дело, не само со 
силината на мечот, туку и со доблеста на 
душата, како никој пред него и по него 
направил најмногу да ги сплоти луѓето 
од сиот свет во екумената, братската за
едница меѓу сите народи, за која верувал 
дека таа некогаш ќе стане стварност. Со 
еден збор, тој бил основачот на денешна
та заедница во Европа и пошироко.
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times and the continuity of historical truth 
about Macedonia, with a special emphasis 
on the ancient period.

Unfortunately, in the Republic of 
Macedonia, the ancient period is not often 
and continuously researched, therefore the 
number of works dealing with this issue is 
very small, unlike our southern and other 
neighbors, who for centuries bribe and dig 
for “their truth” , in order to blur and cover 
the Macedonian truth. However, the truth 
can not be buried in the ground, as the 
times are passing, the truth will appear on 
the surface. Such is the case with the truth 
about Ancient Macedonia and the ancient 
Macedonians, for which there is so much 
literature written that it can be compared 
with the literature written of the Scriptures-
the Bible.

That is why the author of these lines had 
the opportunity and a wonderful occassion 
to present in Macedonian language through 
the portal “Macedonian nation” and to face 
with the historical novel which is based 
on real arguments and historical written 
materials about Ancient Macedonia.

This historical novel is an opportunity 
for the developmental continuity of 
Macedonia, presented in a literary form 
of a novel, with a special emphasis on the 
character and work of the great strategist, 
thinker and diplomat - Philip II of Macedon 
and the greatest ever warrior, conqueror of 
countries, genius above all geniuses, unifier 
of nations, an admirer of different cultures, 
traditions and customs, and a king of the 
strong Macedonian kingdom - Alexander III 
(Great) of Macedon.

Therefore, it can rightly be said that this 
work is a biblical truth about the Macedonian 
roots and an inexhaustible source from 
which every Macedonian will drink the pure 
patriotic love for the fatherland-Macedonia, 
towards his people, with a fair attitude and 
respect for his brothers, friends, neighbors, 
towards the mankind...

The historical novel Alexander of 
Macedon being the first translation from 
English into Macedonian language in the 
Republic of Macedonia is a sublimate of 
the traditional Macedonian truth, culture 
and heritage, beginning from the time of 
the reign of Philip II of Macedon (359-336 
BC) until the reign and death of his son 
Alexander III of Macedon (336-323 BC).

The pages of the novel present the 
Macedonian truth, as well as the characters 
of Philip and Alexander, and other persons 
from that period, which are very successfully 
presented. The author Uhrlich Wilken 
inquired the roots from where the sprout 
of Prince Alexander originated, and then 
followed his rise from the heaven heights 
to write that from his ancestral he inherited 
soul like the Colorful Mountain and the mind 
pure as the clear waters of Bistrica River. 

But after experiencing the miraculous 
transformation from man into God in Oasis 
Siwa, the act of enlightenment, he clearly 
saw the Ecumene, the fraternal community 
of all mankind. He believed that the time 
was approaching when he would create a 
single world of equal people with whom 
he would rule, not as their master, but as a 
good-hearted and just God.

He wanted to show and prove to everyone 
how he imagined the Ecumene in reality. 
And when he saw how the thought became 
real, his Macedonians rebelled. He believed 
he would easily deal with them, but it 
was not so. How much he insisted on the 
Ecumene, so they insisted on the Fatherland. 
However, the truth is that Alexander, with 
his great deed, not only with the strength 
of his sword, but also with the virtue of his 
soul, like no one before and after him has 
succeeded to unite people from all the world 
in the Ecumene, the fraternal community 
among all peoples, about which he believed 
would become reality some time. In a word, 
he was the founder of today’s community in 
Europe and beyond.



Александар Македонски    Alexander of Macedon (the Great) 



Карта на  Македонската Империја    A map of the Macedonian Empire

Првиот споменик на Александар во Прилеп 
The first monument of Alexander in Prilep
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Битола, градот на конзулите, 
како што го нарекуваат е најго
лем градски центар во Пелаго

ниската Котлина од дамнина и се протега 
во југозападниот дел на Вардарска Маке
донија. Пелагониската Котлината, пак, во 
која припаѓа и дедовскиот крај на семеј
ството Видиновски, кое е распрскано по 
многу земји во светот – убавото село Кр
стоар, како нејзино предградие, како и се
лото Живојно, кое е сместено во срцето на 
Пелагонија, од исток е заградена со Селеч
ка Планина, од североисток со планината 
Козјак, од север со ограноците на планин
скиот масив Јакупица и планините Бабуна 
и Даутица; од запад со планините: Бушева, 
Крушевска, Древеничка, Бигла, Баба со вр
вот Пелистер (2.601 м) и Неретска Планина. 
Оваа планина кај месното население е по
зната под името „Вичо Планина“; од јуж
ната страна, преку преседлината Кизли 
- Дервен, се надоврзува масивот  Ниџе со 
врвот Кајмакчалан (2.251 м). 

На патот од Битола за Крстоар се наоѓа 
археолошкиот локалитет на античкиот 
град Хераклеја Линкестис, основан во IV 
век пред Христа од Филип II Македонски, 
владетелот на Античка Македонија. Овој 
антички град доживеал бурна и славна 
историја испреплетена со просперите
ти и разурнувања. Со надоаѓањето, со 

 навлегувањето на словенските племиња 
кон крајот на VI век, престанал животот 
на античкиот град Хераклеја.

Со населување на Словените во Битол
ско, припадниците на племето Драговити 
го основале градот покрај реката Драгор, 
најверојатно кон крајот на VI век. По нив
ното повлекување кон Солунско, Битола 
останала во областа на Берзитите (Брсја
ци), кои станале мнозинство во градот, 
додека од Драговитите, се претпоставува, 
останало само името на реката Драгор.

Берзитите ги претопиле староседел
ците и набргу градот и околината добиле 
исклучително словенско обележје. Првпат 
името Битола се споменува во една повел
ба на Цар Самуил од 1014 година под името 
„Обител“ – старословенски збор што озна
чува манастирски стан, семејство.

Просветителската дејност на свети 
Климент Охридски била почувствувана 
и во Битола и Битолско. Во градот со го
лем број христијански храмови - цркви и 
манастири (обители) свети Климент имал 
свои ученици кои ја развивале Битолска
та препишувачка школа.

Самуиловото владеење создало уште 
поповолни услови за сестран развиток 
на Битола. Таа станала значаен културен 

БИТОЛА, 
РОДНИОТ ГРАД 

НА РАДА И БОРЧЕ
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BITOLA, 
RADA AND BORCHE′S 

HOMETOWN

Bitola, the city of the consuls, 
as they call it, is the largest 
city center in the Pelagonia 

valley extending in the southwestern part 
of Vardar Macedonia. The Pelagonia valley, 
which also includes the grandfather’s native 
place of the Vidinovski family, which is 
scattered across many countries in the 
world - the beautiful village of Krstoar, as its 
suburb, and the village of Zhivojno, located 
in the heart of Pelagonia, is bordered to the 
east by Selacka Planina, to the northeast by 
Kozjak Mountain, to the north by the slopes 
of the mountain massif Jakupica and the 
mountains Babuna and Dautica; to the west 
by the mountains: Busheva, Krushevska, 
Drevenichka, Bigla, Baba with its peak 
Pelister (2,601 m) and Neretska Planina, 
within the local population known as Vicho 
Mountain; to the south side, via the Kizli-
Derven crossing, the mountain Nidze with 
its peak Kajmakcalan (2,251 m) is spread.

On the road from Bitola to Krstoar there 
is the archaeological site of the ancient city 
of Heraclea Lyncestis, founded in the 4th 
century BC by Philip II of Macedon, the ruler 
of ancient Macedonia. This ancient city 
experienced a turbulent and glorious history 
intertwined with prosperity and destruction. 
With the penetration of the Slavic tribes 

towards the end of the 6th century, the life 
of the ancient city of Heraklea ceased.

When the Slavs settled in Bitola region, 
the members of the Dragobitai tribe founded 
the city along the river Dragor, probably 
towards the end of the 6th century. After 
their withdrawal to Thessalonica region, 
Bitola remained in the area of the Berziti 
(Brsjaci), who became a majority in the city, 
while it is assumed that only the name of the 
river Dragor remained from the Dragobitai.

Berziti converted the native population 
and soon the city and its surroundings 
assumed exclusively Slavic features. For the 
first time, the name Bitola is mentioned in a 
charter of Tsar Samuil from 1014 under the 
name “Obitel” - Old Slavic word that denotes 
a monastery apartment, a family.

The Enlightenment activity of St. 
Kliment Ohridski was also felt in Bitola 
and Bitola region. In the city with a large 
number of Christian temples - churches 
and monasteries Clement has educated his 
students and the Bitola Transcirbing School 
was developed.

Samuel’s rule created even more 
favorable conditions for the development of 
Bitola in a comprehensive way. It became an 
important cultural and educational center 
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и просветен центар во западниот дел на 
Средна Македонија. Царот Самуил ја из
брал Битола за една од своите престол
нини и во неа изградил раскошен царски 
дворец. Тогаш Битола станала седиште на 
Битолската епископија. 

По смртта на цар Самуил во 1014 гдо
ина, византискиот цар Василиј II (исто 
така, Македонец, н.з) 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 Би
толско се раширило богомилството, како 
верско социјално движење со антифеуда
лен карактер.

Во 1334 година Битола, заедно со дру
ги делови од Македонија, потпаднала под 
српска власт. До доаѓањето на Турците 
градот повторно доживеал стопански и 
културен напредок. Во 1385 година тур
скиот војсководец Тимур Таш-паша нав
легол во Битолско, но при заземањето на 
Битола наишол на херојски отпор.

Турците на крајот го зазеле и ограбиле 
градот и ја разурнале битолската тврди
на, а потоа се повлекле на југ. Кончено, 
под турска власт Битола потпаднала по 
смртта на Крали Марко во 1395 година. Во 
прво време Турците ги принудиле, речи
си, сите жители да се иселат од градот.

Бројот на македонските Словени во 
градот спаднал на најниско ниво, а мус
лиманите биле во апсолутно мнозинство. 
Потребите на стопанскиот развиток ги 
принудиле Турците да им дозволат на 
македонските Словени повторно да се 
населуваат во градот. Тогаш Битола го 
добила името Манастир и во XVI век 
таа попримила муслиманско-словенски 
 карактер.

Од крајот на XV и почетокот на XVI век 
во Битола почнале да се населуваат Евре
ите што биле протерани од инквизиција
та 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 на Турците. Во 1554 години Ев
реите во Битола имале 87 семејства. Тие во 
градот основале своја Талмурска школа.

Од турски документи може да се види 
дека исламизацијата во Битола и Битол
ско зела поширок замав дури во XVI век. 
Меѓутоа, дејноста на хритијанските свеш
теници - калуѓери и епископи не преста
нала. И покрај слабеењето на Турското 
Царство во XVII век, Битола продолжила 
да се развива и да добива изглед на убав 
град во тогашно значење на овој поим.

Според патеписецот Ами Буе, градот 
во 1836 година имал околу 40.000 жители. 
Обемните градежни зафати за потребите 
на војската и административниот апарат 
предизвикале расцут на голем број зана
ети. Навлегувањето на новите капита
листички односи не само што ја развиле, 
туку и ја осовремениле трговијата во Би
тола. Битолските трговци одржувале вр
ски со Италија, Австрија, Англија, Фран
ција, Романија, Египет и други. 

Тие имале свои филијали во Солун, Ви
ена, Лајпциг, Трст, Одеса и други трговски 
центри. Бројот на работилниците и про
давниците во Битола се зголемил на 2.150, 
а во разни делови на градот се наоѓале по
веќе од 20 специјални пазари: Ат-пазар, 
Маст-пазар, Житни-пазар, Грав-пазар, 
Овчи-пазар и други.

Станувајќи дипломатско седиште, во 
Битола отвориле свои конзуларни прет
ставништва: Англија, Австрија, Русија, 
потоа Италија, Франција, Романија, САД, 
Бугарија, Србија и Грција.

Вљубениците во Битола, кои редовно 
ја организираат трибината „Битола низ 
вековите“, повеле иницијатива градот да 
прослави јубилеј - 1.000 години од името 
Битола.
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in the western part of the middle Macedonia. 
Emperor Samuel chose Bitola as one of his 
capitals and built a luxurious royal palace. 
Then Bitola became the seat of the Bitola 
bishopric. 

After the death of Tsar Samuil in 1014, 
the Byzantine Emperor Basil II (also 
Macedonian, author’s note) with his army 
arrived in Bitola valley, burned the imperial 
palace, but he failed to conquer the city. 
Byzantine rule was introduced in Bitola in 
1018. At that time Bogomilism also spread 
out in Bitola region as a religious and social 
movement with an antifeudal character.

In 1334, Bitola, as well as other parts of 
Macedonia, fell under Serbian rule. Until the 
arrival of the Turks, the city again experienced 
economic and cultural progress. In 1385, the 
Turkish military leader Timur Tas-Pasha 
entered Bitola, but during the occupation of 
Bitola he encountered heroic resistance. 

The Turks eventually seized and robbed 
the city and destroyed the Bitola fortress, 
and then retreated to the south. Finally, 
Bitola came into being under Turkish rule 
after the death of King Marko in 1395. At 
the beginning, the Turks forced almost all 
residents to move out of the city.

The number of Macedonian Slavs in the 
city fell to the lowest level, while Muslims 
were the absolute majority. The needs 
of the economic development forced the 
Turks to allow the Macedonian Slavs to re-
settle in the city. Then Bitola began to be 
called Monastery and in the 16th century it 
assumed Muslim-Slavic character. 

From the end of the 15th and the 
beginning of the 16th century the Jews who 
were evicted by the Inquisition from Spain 
and Portugal began to settle in Bitola. 
Then the merchandise took a bigger turn 
in the city, and some new crafts appeared. 
The Jews also made some influences on 
the spiritual and material culture of the 

Macedonian Slavs and the Turks. In 1554, 
there were 87 Jewish families in Bitola. 
They founded their own Talmud school in 
the city.

From Turkish documents it can be seen 
that Islamization in Bitola and Bitola region 
took a wider swing during the 16th century. 
However, the activity of the Christian priests 
- monks and bishops has not stopped. Despite 
the weakening of the Turkish Empire in 
the seventeenth century, Bitola continued 
to develop and gain the appearance of a 
beautiful city in the meaning of this term at 
that time.

According to travel writer Ami Buhe, 
the city was populated by about 40,000 
inhabitants in 1836. The extensive 
construction works for the needs of the 
military and the administrative apparatus 
caused blooming of many crafts. The 
penetration of the new capitalist conditions 
not only developed, but also modernized the 
trade in Bitola. Bitola traders maintained 
ties with Italy, Austria, England, France, 
Romania, Egypt and others.

They had branches in Thessaloniki, 
Vienna, Leipzig, Trieste, Odessa and other 
shopping centers. The number of workshops 
and shops in Bitola has increased to 2,150, 
and in various parts of the city there were 
over 20 special markets: At-Pazar (Horse 
Market), Mast-Pazar (Butter Market), Zitni-
Pazar (Grain Market), Grav- Pazar (Beans 
Market), Ovchi-Pazar (Sheep Market) and 
others.

Becoming a diplomatic seat, England, 
Austria, Russia, then Italy, France, Romania, 
the United States, Bulgaria, Serbia and 
Greece opened their consular offices in 
Bitola.

Bitola’s fans, who regularly organize the 
public debate “Bitola Through the Centuries”, 
initiated an initiative to celebrate the jubilee 
- 1000 years of the name Bitola. 



Панорама на Битола     A panoramic view of Bitola



Широк Сокак во Витола    Shirok Sokak in Bitola
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Крстоар е едно од најблиски
те населби на Битола, кое  го 
вбројуваат меѓу најхристијан

ските села во тој регион. Тоа е едно од 
најкарактеристичните места сместено 
во падините на Баба Планина, а со лице
то свртено кон Пелагонија. Тоа има пре
красна местоположба и климатски ус
лови за одмор и живеење и претставува 
дел од судбината на Битола. Така, во ХIХ 
век во битолските села, особено во пот
пелистерските села како што е селото на 
семејството Видиновци – Крстоар, како 
и во други пелагониски села како што се 
селото на семејството Крстевски од село 
Живојно, се воделе борби за зачувување 
на животот, имотот и честа, во Битола и 
во Битолскиот вилает. Македонците од 
овие битолски краишта настојувале да ја 
преземат целокупната општествена деј
ност за да си ги задоволат своите еснаф
ско-трговски потреби. Низ таквата борба 
македонското граѓанство во Битола успе
ало да отвори свои училишта. 

Во процесот на преродбата на маке
донскиот народ, во Битола и Битолско се 
водела борба за отстранување на грчкиот 
јазик и се отворале македонски училишта 
во сите поголеми цркви и манастири. Во 
втората половина на XIX век зголемените 

БОРБА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНСКИОТ 

ИДЕНТИТЕТ 

национални сили во Битола и Битолско се 
вклучиле во борбата за решавање на еко
номските, социјалните и политичките зада
чи на македонското национално движење.

Меѓутоа, Битола станала и средиште 
на верски судири, на големо-грчка, 
 големо-бугарска и големо-српска пропа
ганда. Големо-грчките претензии се ма
нифестирале преку дејноста на Грчката 
патријаршија и грчките училишта, а го
лемо-бугарските преку дејноста на ново
формираната Бугарска црвка - егзархија. 
Така, во Битола се нашле едни против 
други емисарите на грчката, бугарската, 
српската, католичката, па дури и на ро
манската пропаганда. Ниту една од тие  
пропаганди не успеала да ги оствари сво
ите политички цели.

Македонските интелектуалци почнале 
да истапуваат со национални барања за 
признавање на македонскиот народ како 
посебна нација на Балканот. Еден од ба
рометрите на овие судири и политички 
активности и борби, во кои биле испре
плетени европските и балканските инте
реси, покрај Солун, била и Битола.

Организираната национално-ослобо
дителна борба на македонскиот народ, 
по создавањето на ТМОРО во 1893 година, 
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THE FIGHT TO RETAIN 
A MACEDONIAN 

IDENTITY

The village of Krstoar is one of the 
nearest settlements to Bitola, 
and it represents one of the most 

Christian villages in that region. It is one 
of the most characteristic places located 
in the slopes of Baba Mountain, and facing 
Pelagonia valley. It has a wonderful location 
and climate for rest and living and being and 
it is a part of the destiny of Bitola. Thus in 
the XIX century, in the villages of Bitola, 
especially in the villages which were located 
at the bottom of Pelister, such as the village 
of the family of Vidinovski - Krstoar, as well 
as in other Pelagonia villages, such as the 
village of the Krstevski family from the 
village of Zhivojno, there were struggles for 
the preservation of life, property and honor 
in Bitola and Bitola vilayet. Macedonians 
from these Bitola regions sought to take over 
the entire social activity in order to meet 
their own guild and trade needs. Through 
this struggle the Macedonian population in 
Bitola managed to open its own schools.

In the process of revival of the 
Macedonian people, in Bitola and Bitola 
there was a struggle for the elimination 
of the Greek language, and Macedonian 
schools were opened in all major churches 
and monasteries. In the second half of the 
XIX century, the developed national forces 

in Bitola and Bitola joined the struggle in 
order to achieve the economic, social and 
political goals of the Macedonian national 
movement.

However, Bitola became a center of 
religious conflicts, a great Greek, Bulgarian 
and Serbian propaganda. The great Greek 
aspirations were manifested through the 
activity of the Greek Patriarchate and the 
Greek schools, and the great Bulgarian 
aspirationswere manifested through the 
activity of the newly formed Bulgarian 
church - an Exarchate. Thus, in Bitola, the 
emissaries of the Greek, Bulgarian, Serbian, 
Catholic, and even Romanian propaganda 
found themselves in clash. None of those 
propaganda has managed to achieve their 
political goals.

Macedonian intellectuals began to 
articulate their demands for recognition of 
the Macedonian people as a separate nation 
in the Balkans. One of the barometers 
of these clashes and political activities 
and struggles, in which European and 
Balkan interests were interwoven, besides 
Thessaloniki, was Bitola.

The organized national liberation 
struggle of the Macedonian people, after 
the establishment of TMORO (Secret 
Macedonian Liberating Revolutionary 
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зела голем замав и во Битолско. Битола 
станала најважен центар на ТМОРО (Тајна 
Македонска Ослободителна Револуцио
нерна Организација) во Западна Македо
нија. Битола и Битолско биле испрепле
тени со широка мрежа на организацијата. 
Во овој град многу чесето  престојувале 
најистакнатите македонски револуционе
ри и раководители на ТМОРО како: Даме 
Груев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, а некол
ку пати и апостолот на македонската сло
бода и револуција, Гоце Делчев.

За време на Илинденското востание 
Битолско, особено потпелистерските 
села во кои припаѓа и родниот крај на 
семејството Видиновци, селото Крстоар, 
зеле масовно и организирано учество во 
борбата. Многу востанички чети и одре
ди на народната милиција биле форми
рани и дејствувале во овој крај. Многу 
села биле изгорени. Најпознати жестоки 
борби биле водени кај Ѓавато, Бистри
ца, Врањевци, Скочивир, Брод, Рибарци, 
Новаци и други места. За одбележување 
се пелистерските битки на неколку вос
танички чети водени против турската 
војска и башибозукот над селото Цапари.

Во Младотурската револуција Битола и 
Битолско одиграле многу значајна улога. 
На 22 јули 1908 година, 3.000 востаници во 
Битола ја презеле власта и воспоставиле 
младотурска управа. Битола и Битолско се 
нашле и во фокусот на Балканските војни.

Битола е прв град во Македонија на 
линијата на огнот што ја почувствувала 
Вторта светска војна. На 5 ноември 1940 
година, италијански авиони, за жал, го 
бомбардирале градот, а,, по агресијата на 
фашистичките земји врз Кралството Ју
гославија, единиците на Дванаесеттата 
германска дивизја на 9 април 1941 година 
влегле и ја окупирале Битола. На 18 април 
1941 година во Битола влегле единиците 
на Петтата бугарска армија. 

И во Битола бугарскиот фашистички 
окупатор воспоставил своја власт.  Зло
делата  на окупаторската чизма биле 

тешки денови на глад, терор и денацио
нализаторска пропаганда. Како после
дица на настанатата состојба, на 2 август 
1941 година, партиската организација и 
СКОЈ во Битола организирале масовни 
илинденски демонстрации, ставајќу му 
на знаење на окупаторот дека не го при
знаваат и дека ќе се борат до неговото 
прогонство.

На 22 април 1942 година, во пазувите 
на Пелистер, кај Лавчанска Корија бил 
формиран Првиот битолски партизански 
одред „Пелистер“, составен од 22 борци. 
Потоа, на 6 јули 1942 година, на Бигла Пла
нина, бил формиран Битолско-преспан
скиот одред „Даме Груев“. На 2 август 1942 
година, овој одред на денот на Илинден
ското востание, го нападнал и ослободил 
селото Смилево и водел повеќе борбени 
акции против фашистичкиот окупатор.

На 11 март 1943 година Битола доживеа
ла голема трагедија. Германските и бугар
ските фашисти одвеле во логорот на смрт
та Треблинка во Полска 3.000 битолски 
граѓани - Евреи, каде што биле убиени.

Треба да се одбележи дека на Првото 
заседание на АСНОМ од Битола и Битол
ско биле избрани 21 делегат од кои 9 де
легати зеле директно учество во работата 
на Заседанието.

Од летото на 1944 година па сé до ко
нечното ослободување, единиците на 
Седмата македонска ударна бригада и 
други партизански воени сили во Битол
ско воделе чести борбени акции и им на
несувале сериозни воени загуби на фа
шистичките воени сили.

На 4 ноември 1944 година борците на 
Седмата бригада го ослободиле градот 
Битола. Така, Народноослободителната 
борба и народната револуција во Битола 
и Битолско биле крунисани со полн успех, 
а за населението во овој слободарски крај 
на Македонија започнала ерата на сло
бодниот, национален, социјален и стопан
ски развој исполнет со голем хероизам, 
ентузијазам и работни победи.
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Organization) in 1893, took a big swing 
in Bitola region. Bitola became the most 
important center of TMORO in western 
Macedonia. Bitola and Bitola region were 
intertwined with the broad network of 
this organization. The most prominent 
Macedonian revolutionaries and leaders of 
TMORO stayed in Bitola many times: Dame 
Gruev, Gjorce Petrov, Pere Tosev, and several 
times the apostle of Macedonian freedom 
and revolution, Goce Delchev.

During the Ilinden uprising, the 
population of Bitola region, especially of the 
villages on the foot of Pelister, where the 
native place of the Vidinovski family, the 
Krstoar village is located, took a massive 
and organized participation in the struggle. 
Many rebelian troops and companies of the 
national militia have been formed and acted 
in this region. Many villages were burned. 
The most famous fights were waged at 
Gjavato, Bistrica, Vranjevci, Skochivir, Brod, 
Ribarci, Novaci and others. Most significant 
battles are the Pelister battles of several 
rebels waged against the Turkish army and 
bashi-bazouk (irregular Turkish army) in the 
village of Capari.

In the Young Turk Revolution Bitola and 
Bitola region played a very important role. 
On July 22, 1908, 3,000 rebels in Bitola took 
over the power and established the Young 
Turk Administration. Bitola and Bitola region 
were also involved in the Balkan Wars.

Bitola is the first city in Macedonia that 
felt the Second World War. On November 
5, 1940, Italian aircraft, unfortunately, 
bombed the city. And, after the aggression 
of the fascist countries on the Kingdom 
of Yugoslavia, the soldiers of the twelfth 
German Division on 9 April 1941 entered 
and occupied Bitola. On 18 April 1941 the 
units of the Fifth Bulgarian Army entered 
Bitola.

In Bitola, the Bulgarian fascist occupier 
established its authority. With the establi-
shment of the occupation, severe days 

of hunger, terror and denationalization 
propaganda began. As a consequence 
of that situation, on August 2, 1941, the 
party organization and SKOJ (Alliance of 
Communist Youth of Yugoslavia) in Bitola 
organized massive Ilinden demonstrations, 
sending a message to the occupier that they 
did not recognize it and that they would 
fight until its expulsion.

On April 22, 1942, in the shades of Pelister, 
the first Bitola partisan detachment 
"Pelister", composed of 22 fighters, was 
establsihed at Lavchanska Koria. After that, 
on July 6, 1942, on the Bigla Mountain, the 
Bitola-Prespa detachment "Dame Gruev" was 
formed. On August 2, 1942, this detachment 
on the day of the Ilinden Uprising attacked 
and liberated the village of Smilevo and 
organized more combat actions against the 
fascist occupier.

On March 11, 1943, Bitola experienced 
a great tragedy. German and Bulgarian 
fascists took to the Treblinka death camp 
in Poland 3,000 Bitola citizens - Jews, where 
they were executed.

It should be noted that at the first session 
of ASNOM from Bitola and Bitola region, 
21 delegates were selected, out of which 9 
delegates took direct part in the work of the 
Assembly.

Since the summer of 1944 until the final 
liberation, units of the Seventh Macedonian 
Hockrigade and other partisan military 
forces in Bitola region waged frequent 
combat actions and caused serious losses to 
the fascist military forces.

On November 4, 1944, the fighters of the 
Seventh Brigade liberated the city of Bitola. 
Thus, the People’s Liberation Struggle and 
the People’s Revolution in Bitola and Bitola 
region were crowned with complete success, 
and for the population in this libertarian 
region of Macedonia began the era of free, 
national, social and economic development 
filled with great heroism, enthusiasm and 
work achievements.



Пред Споменикот на слободата    In front of the Liberation Monument 

Реката Драгор     The River Dragor



Градскиот саат    The City Clock



54 МАКЕДОНИЈА ― ТАТКОВИНАТА НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ

Во триесеттите години на XIX 
век во Битола и Битолско се 
јавуваат првите народни учи

лишта. Бидејќи постојните црковносло
венски училишта не биле во состојба да 
ги задоволат потребите на трговците и 
занаетчиите, во градот се отворале и све
товни училишта во кои се учело повеќе, а 
биле воведени нови - световни науки. 

Кон средината на XIX век битолските 
еснафи, во борба со грчката пропаганда, 
се избориле пред турските власти за от
ворање на редовно македонско училиште. 
Тоа било околу 1863 година, со првиот учи
тел Јован Жинзифов (татко на познатиот 
македонски поет Рајко Жинзифов). 

Бидејќи престанало со работа, учи
лиштето повторно било отворено во 1870 
година, кога меѓу другите учителствувал 
и познатиот учебникар Димитар Маке
донски. Една година пред тоа, во Битола 
била формирана посебна Црковно-учи
лишна општина, а во зградата на денеш
ното Основно училиште „Свети Кирил и 
Методиј“ работеле посебно машко и жен
ско училиште. 

Во Битола работеле училишта и на 
други јазици и народности во XIX век, 
според искажувањата на рускиот кон
зул  Скрјабин, во градот имало 2 класни 

 училишта и 8 основни, а во почетокот на 
XX век 9 основни и 2 средни училишта, 
гимназијата „Идади Милки“ и Учителска
та школа. По Првата балканска војна овие 
училишта престанале со работа, а деца
та се школувале во новоформираните 
српски државни училишта.

Покрај овие, во градот постоеле ев
рејски и неколку грчки училишта што ѝ 
служеле на грчката пропаганда. Во 1855 
година Лазаристичката мисија во Битола 
отворила основно училиште во кое се пре
давало француски, латински и грчки јазик. 
Во 1888 година, имало две вакви училишта 
(машко и женско) во кои доминирала като
личката мисија и се викале „француски“ 
училишта. И протестантите во 1908 година 
во Битола отвориле свои училишта. 

Секоја пропаганда во Битола настоју
вала да придобие што повеќе ученици 
-Македонци, во што особено била упорна 
бугарската пропаганда, поради тоа ег
зархијата доаѓала во судир со учениците 
- Македонци во Битола. Во 90-тите години 
на XIX век Гимназијата во Битола стана
ла еден од центрите за национална борба. 
Наставниците - Македонци и учениците 
барале наместо бугарскиот, како наставен 
јазик да се воведе македонскиот  јазик. Во 
оваа Гимназија се школувале низа маке
донски познати револуционери.

СЛОБОДАРСКИ ДУХ 
ВО БИТОЛА И 

БИТОЛСКИОТ КРАЈ
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A SPIRIT OF FREEDOM 
IN BITOLA AND 
BITOLA REGION

In the thirties of the XIX century in 
Bitola and Bitola region, the first 
public schools were establlished. 

Since the existing Church-Slavonic schools 
were not able to meet the needs of traders and 
craftsmen, in the city were opened secular 
schools in which the attendees studied 
more subjects, and new - secular sciences 
were introduced. In the middle of the XIX 
century Bitola guilds, fighting againsth the 
Greek propaganda, managed to convince 
the Turkish authorities to open a regular 
Macedonian school. It happened around 
1863, with the first teacher John Zinzifof (the 
father of the famous Macedonian poet Rajko 
Zinzifov).

Since the school ceased to operate, it 
was reopened in 1870, when the well-known 
textbook writer Dimitar Makedonski was 
a teacher among others. A year before, a 
special church-school municipality was 
established in Bitola, and in the building 
of today’s elementary school “St. Cyril 
and Methodius” a special male and female 
schools were operating.

In the 19th century there were schools in 
other languages for different nationalities 
operating in Bitola, according to the 
statements of the Russian Consul Scryabin, 

in the city two class schools and eight 
primary schools were operating, and in the 
beginning of the XX century 9 primary, 2 
secondary schools, the high school “Idadi 
Milki” and school for teachers. After the 
First Balkan War, those schools were closed, 
and the children were educated in the newly 
established Serbian state schools.

Apart from these schools, there were 
Jewish and several Greek schools in the 
city that served the Greek propaganda. 
In 1855, the Lazaristic Mission in Bitola 
opened a primary school in which the 
teaching process was realized in French, 
Latin and Greek were taught. In 1888, there 
were two schools of such type (male and 
female) dominated by the Catholic mission 
and they were called “French” schools. The 
Protestants also opened their own schools 
in Bitola in 1908. 

Each propaganda in Bitola was trying 
to attract as many Macedonian students 
as possible. In that activity the Bulgarian 
propaganda was the most persistent, and 
due to it the Exarchy came into conflict with 
the Macedonian students in Bitola. In the 
90s of the XIX century the Gymnasium in 
Bitola became one of the centers for national 
struggle. Macedonian teachers and students 



56 МАКЕДОНИЈА ― ТАТКОВИНАТА НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ

СЛАВЕ КАТИН • ВИДИНОВСКИ

Меѓу двете светски војни, пак, во Бито
ла постоеле: гимназија, трговска акаде
мија, нижо земјоделско училиште, граѓан
ска школа и „Радничка школа“, женско 
француско училиште во градот, а во села
та четиригодишни основни училишта.

Битолската гимназија и Трговската 
академија биле жаришта на револуцио- 
нерна дејност. Во нив се школувале низа 
истакнати македонски револуционери, 
меѓу кои: Кузман Јосифовски, Борка Та
левски, Мирче Ацев, Стив Наумов, Мите 
Богоевски и други. Во 1944 година, напо
редно со ослободувањето на селата и низ 
Битолско, каков што е случајот со селото 
Крстоар, се отворале училишта на маке
донски јазик, а во градот, покрај основ
ните, се отвориле и средни училишта на 
македонски јазик.

Вишата техничка школа, што почнала 
да работи во 1961 година, прераснала во 
Технички факултет во 1977 година, кога 
се формирал и основал и Правниот фа
култет. Повеќе стотици студенти од Југо
западниот Регион на Македонија и поши
роко се школувале низ овие виши школи.

Стопанскиот и севкупниот растеж на 
Битола довел до негово прераснување 
во втор универзитетски центар на Маке
донија, „Свети Климент Охридски“  кој, 
покрај вишите школи и факултети од Би
тола, во својот состав ги обединува висо
кошколските институции од регионот на 
Југозападна Македонија.

На 14 ноември 1944 година, во Битола 
била изведена првата театарска претста
ва на македонски јазик во Републикава, а 
тоа го означило отпочнувањето со работа 
на Народниот театар. Во изминативе се
дум децении на слободен и творечки раз
вој, Театарот се вбројува меѓу најдобрите, 
освојувајќи високи признанија.

Извесни ркулци и  во областа на нау
ката во Битола се евидентни и пред ос
лободувањето, меѓутоа, вистински ре
зултати во оваа смисла се постигнати 

по  ослободувањето. Со основањето на 
Друштвото за наука и уметност во 1959 го
дина, чиј член е и авторот на овие редови, 
Славе Катин, со покренувањето на него
вото гласило „Прилози“, со формирање
то на издавачката дејност „Развиток“ се 
создале услови за широк замав на наука
та, литературата, уметноста и на култура
та, воопшто. Сега, во Битола активно ра
ботат повеќе стотици научни работници, 
писатели, уметници и слично.

Филмската дејност во Битола има зна
чајна традиција. Имено, браќата Манаки 
се првите сниматели на Балканот. Почну
вајќи од 1979 година во Битола се воспо
ставил Филмскиот фестивал што прет
ставува значаен прозорец кон светот.

Во Битола работат и други институции, 
дејности и асоцијации од областа на кул
турата, меѓу кои: Матичната библиотека 
„Свети Наум Охридски“, Заводот за зашти
та на спомениците на културата и при
родните реткости, Музејот кој располага 
со бројни и значајни движни и недвижни 
споменици на културата, Историскиот ар
хив со богат фонд на документи од сите 
периоди и од сите домени на животот, Зо
олошката градина и друго. 

Во Битола е развиен аматерскиот жи
вот чии најуспешни претставници се: Ре
публичкиот фестивал на народни игри и 
песни „Илинденски денови“ кој повеќе де
цении успешно ја развива својата дејност, а 
КУД „Стив Наумов“ и „Илинден“ се вбројува
ат меѓу најуспешните во нашата земја. Исто 
така, постои и Спомен-домот на културата 
наменет за одвивање на културно-забав
ниот живот, а се посветува соодветно вни
мание и грижа за развојот и на физичката 
култура на битолското подрачје.

Затоа, со својот културен и друг развој 
во општествениот сектор, Битола за овие 
седумдесетина години во периодот по 
ослободувањето, се вбројува меѓу совре
мените, модерни и развиени центри во 
 Република Македонија.
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demanded Macedonian language to be 
introduced instead of the Bulgarian language. 
Many famous Macedonian revolutioneries 
were educated in this High School.

Between the two world wars, in Bitola 
there were: gymnasium, trade academy, 
lower agricultural school, civic school, 
“Worker’s school”, female French school 
located in the city, and in the villages there 
were four-year primary schools.

The Bitola High School and the Trade 
Academy were centers of revolutionary 
activity. Many prominent Macedonian 
revolutionaries were educated there, among 
which Kuzman Josifovski, Borka Talevski, 
Mirce Acev, Stiv Naumov, Mite Bogoevski 
and others. In 1944, along with the liberation 
of Bitola and the villages in Bitola region, 
such as the case of the village of Krstoar, 
schools were opened in Macedonian 
language, and in the city of Bitola, besides 
the primary schools, secondary schools 
were opened in Macedonian language.

The Advanced Technical school, which 
started to work in 1961, was transformed 
in Technical Faculty in 1977, the same year 
when the Faculty of Law was founded. 
More than a hundred students from the 
southwest region of Macedonia and wider 
were educated in these advanced schools.

The economic and overall growth of 
Bitola led to its advancement to become the 
second university center of Macedonia, “St. 
Clement of Ohrid”, which, in addition to the 
advanced schools and faculties from Bitola, 
includes the higher education institutions 
in the region of southwestern Macedonia.

On November 14, 1944, the first theater 
play in Macedonian language in the Republic 
of Macedonia was performed in Bitola, 
which marked the beginning of the work 
of the National Theater. In the past seven 
decades of free and creative development, 
the Theater has been ranked among the 
best, winning high awards.

Certain endeavors in the field of science in 
Bitola are evident even before the liberation, 
however, real results in this regard have 
been achieved after the liberation. With the 
establishment of the Society for Science and 
Art in 1959, whose member is the author of 
these lines, Slave Katin, with the launching 
of its newspaper “Prilozi”, with the formation 
of the publishing activity “Razvitok” were 
created conditions for a wide swing of 
science, literature, art and culture in general. 
Hundreds of scientists, writers, artists and 
alike are working now in Bitola.

The film industry in Bitola has a 
significant tradition. Namely, the Manaki 
brothers are the first cameramen in the 
Balkans. Starting from 1979 in Bitola, 
the Film Festival was founded, which is a 
significant window toward the world.

Several institutions and associations 
in the field of culture exist in Bitola, 
including: The Town Library “St. Naum 
of Ohrid”, the Institute for Protection of 
Cultural Monuments and Natural Rarities, 
the Museum that has numerous and 
important movable and immovable cultural 
monuments, The Historical Archive with a 
rich fund of documents from all periods and 
from all domains of life, the Zoo etc.

The Amateur life is developed in Bitola, 
which most successful representatives are 
the Republic Folk Festival “Ilinden days” 
which has successfully developed its activity 
for many decades, while KUD “Stiv Naumov” 
and “Ilinden” are among the most successful 
cultural and artistic societies in our country. 
There is also the Memorial House of Culture 
intended for the development of cultural 
and entertainment life, and due attention is 
also paid to the development and physical 
culture in the Bitola region.

Therefore, with its cultural and other 
development in the social sector for 
these seventy years in the period after 
the liberation, Bitola rose to be a modern, 
successful and developed center in the 
Republic of Macedonia.



Домот на културата    The Cultural Hall

Конзулати во Битола    Consulates in Bitola



Споменик во Битола    A monument in Bitola

Дел од театарска претстава    A part of a theater performance



Cелото Живојно    The village of Zhivojno



Cелото Крстоар    The village of Krstoar



Рада и Борче со видни  личности    Rada and Borche with famous people



Рада и Борче со видни  личности    Rada and Borche with famous people





RADA KRSTEVSKA – VIDINOVSKA, 
A POETESS FROM ZHIVOJNO

A SIGNIFICANT PART OF POETRY ACTIVITIES OF RADA VIDINOVSKA 

KOCHO RACIN - AN INSPIRATION FOR MACEDONIAN POETS

POETRY ACHIEVEMENTS OF RADA VIDINOVSKA 

POETIC EXPRESSIONS AND FEELINGS OF RADA VIDINOVSKA

I HAVE MACEDONIA IN MY HEART

ПОЕТЕСАТА РАДА КРСТЕВСКА – 
ВИДИНОВСКА ОД ЖИВОЈНО

ЗНАЧАЕН ДЕЛ ОД  ПОЕТСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА РАДА ВИДИНОВСКА 

КОЧО РАЦИН – ИНСПИРАЦИЈА ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ПОЕТИ 

ПОЕТСКИТЕ ОСТВАРУВАЊА НА РАДА ВИДИНОВСКА

ИЗРАЗ НА ПОЕТСКИТЕ ЧУВСТВА НА РАДА ВИДИНОВСКА

МАКЕДОНИЈА ВО СРЦЕ ЈА НОСАМ

II





Рада и Борче со видни личности    Rada and Borche with famous people



ЖИВОЈНО

ОСАМЕНО И ТАЖНО

ВО ПАЗУВИТЕ НА КАЈМАКЧАЛАН

СОНУВАШ.

ДА МИ Е ДА ЗНАМ ШТО СОНУВАШ?

ДА МИ Е ДА ЗНАМ ШТО ТЕ ИЗМАЧУВА?

ДАЛИ, МОЖЕБИ, ИМ ГИ ЗАБОРАВИ ИМИЊАТА

НА СИТЕ ВОИНИ КОИ ЛЕЖАТ ВО ТЕБЕ

ИЛИ ПАК ТЕ БУДАТ ВО СОНОТ

ТАГИТЕ И ПЛАЧОТ НА НИВНИТЕ МАЈКИ

КОИ НЕ ЗНААТ КАЈ СЕ ЗАКОПАНИ

НИВНИТЕ ДЕЦА?

О, ЖИВОЈНО, ГРОБНИЦА НА СИТЕ НАРОДИ

КОИ ВОЈУВАА ВО ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА,

О, ЖИВОЈНО, ТАТКОВИНО НА НЕСРЕЌНИТЕ,

НА ПРОКОЛНАТИТЕ, НА БЕЗИМЕНИТЕ ...

ДА МИ Е ДА ЗНАМ ШТО СОНУВАШ?

ДА МИ Е ДА ЗНАМ ЗА КОЕ МОМЧЕ ЖАЛИШ НАЈМНОГУ?

О, ЖИВОЈНО, ЦРНО ЖИВЕАЛИШТЕ НА – МРТВИТЕ ...

 Рада Видиновска



ЛИПАТА ОД ЖИВОЈНО
на Матеја Матевски

ЗАСПАВ

ВРЗ ЕДНА ГРАНКА ОД ЛИПАТА

ЧИНИШ МАЈКАТА МИ БЕШЕ НЕБОТО

А ТАТКОТО: ЗЕМЈАТА МАКЕДОНИЈА

И ТАКА –

КАКО ШТО СЕ ОТКОПУВА ТОЈ ИЗВОР

И БЛЕСОКОТ НА ВОДАТА

ЈАС СО МОЈОТ ПЕГАЗ

КРИЛЕСТИОТ КОЊ,

ДОЛЕТАВ ОД ЖИВОЈНО.

ТАМУ ЈА ИМАВ ЗАСАДЕНО

МОЈАТА ЕДИНСТВЕНА ЛИПА

МОЈОТ МИРИС ПО МАЈКА

И РАМНИНАТА НА ПЕЛАГОНИЈА.

ЈАС ЗАСПАВ

КАКО ПИЛЕНЦЕТО НА КАСАНДРА

ВРЗ ЕДНАТА ГРАНКА НА ЛИПАТА

КАДЕ ШТО ДУШАТА НОЌЕВАШЕ

А МИРИСОТ НА ЛИПАТА ЦАРСКИ

МЕ ЛЕКУВАШЕ

И ОСВОЈУВАШЕ.

По поетската книга на Матеја Матевски: 
„Липа“, Македонска книга“ – Скопје, 1990
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ЗНАЧАЕН ДЕЛ ОД  
ПОЕТСКИТЕ АКТИВНОСТИ 

НА РАДА ВИДИНОВСКА

Рада Крстевска – Видиновска е 
Канаѓанка од македонско по
текло, родена во селото Живој

но, а мажена во Крстоар, Битолско. Околу 
педесет години живее во Канада каде ста
на македонски иселенички писател, поет, 
есеист и раскажувач. За неа поезијата е, 
всушност, нејзин живот. Во нејзината по
езија се испреплетени нејзините две тат
ковини, Македонија и Канада. Преку неј
зините скромни поетски рамки и преку 
нејзините дела се проектира македонска
та иселеничка историја, живот, ностал
гија ... Затоа, со право се вели дека Рада е 
личност за почит и пример од која можат 
и треба да се огледаат и други Македонци 
во двете татковини, Канада и Македонија.

Уште како ученичка била вљубеник во 
пишаниот поетски збор, но почнала да 
пишува во периодот кога била активна во 
македонските асоцијаци и во Торонто во 
седумдесеттите години од минатиот век, 
Така, почетокот го означила кога свои сти
хови објавила во гласилото на „Обединети 
Македонци“. Меѓу првите објавени песни 
на Рада Видиновска беше песната „Земјо 
моја мила“. Во оваа песна со патриотски 
дух ја изразува својата љубов и почит кон 
родната татковина Македонија, кон својот 
народ и кон сè она што е македонско.

Во 1988 година Рада Видиновска ги 
објавува во весникот „Македонија“ од То
ронто песните „Македонија“ и „Цвет“. Две
те песни се со патриотски дух и се однесу
ваат на поделена Македонија, која е како 
цвет на Балканот. Овие песни наидоа на 
убав прием кај читателите.

Наредната 1989 година, во текот на 
летниот период Литературното друштво 
„Браќа Миладиновци“, за првпат зеде уче
ство на „Струшките вечери на поезијата“ 
во Струга, во градот на браќата Милади
новци, манифестација која се одржува на 
крајот на август месец секоја година.

За првпат во градот на поезијата дој
доја членови на Литературното друштво 
„Браќа Миладиновци“ од Торонто, и тоа: 
Рада Видиновска, Драгица и Никола Бел
чевски, Алексо Лозановски и Ратка Ша
пас, кои настапија со свои творби во по
веќе градови во Македонија.

Така, на првиот ден, односно на отво
рањето на Струшките вечери на поезија
та во хотелот „Дрим“ настапија Рада Ви
диновска, Драгица Белчевска и Никола 
Белчевски, додека во градот на грозјето 
и виното, Кавадарци, настапи Алексо Ло
зановски, а во градот на текстилот-Штип, 
настапи Ратка Шапас.
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A SIGNIFICANT PART OF 
POETRY ACTIVITIES OF 

RADA VIDINOVSKA

Rada Krstevska - Vidinovska is a 
Canadian woman of Macedonian 
descent, born in the village of 

Zhivojno, and married in Krstoar, Bitola 
region. She lives in Canada about fifty years 
where she became a Macedonian emigrant 
writer, poet, essayist and storyteller. For her, 
poetry is, in fact, her life. Her two homelands, 
Macedonia and Canada are intertwined in 
her poetry. Macedonian emigrant history, 
life, nostalgia are projected through her 
poetic efforts and through her entire poetic 
work. Therefore, it is rightly said that Rada 
is a person to respect and role model for 
Macedonians in both homelands, Canada 
and Macedonia.

As a schoolgirl she was a lover of the 
written poetic word, but she began to write 
in the period when she was active in the 
Macedonian associations in Toronto in 
the seventies of the last century. Thus, she 
marked her beginnings when she published 
her verses in the newspaper of the "United 
Macedonians". Among the first published 
poems of Rada Vidinovska was the poem 
"Zemjo moja mila" (“My loving country”). 
In this poem with a patriotic spirit she 
expresses her love and respect for her native 
homeland Macedonia, towards her people 
and everything that is Macedonian.

In 1988, Rada Vidinovska published her 
poems “Makedonija” ("Macedonia") and 
“Cvet” ("Flower") in Toronto's newspaper 
"Macedonia". The two poems are full 
of patriotic spirit and refer to divided 
Macedonia, which is like a flower in the 
Balkans. These poems were welcomed by 
the readers.

In the following year, 1989, during the 
summer period, the literary association 
"Miladinov Brothers" took part for the first 
time at the "Struga Poetry Evenings" in 
Struga, in the city of the Miladinov brothers, 
a manifestation that is held at the end of 
August each year.

For the first time in the city of poetry 
came the members of the Literary Society 
"Miladinov Brothers" from Toronto: Rada 
Vidinovska, Dragica and Nikola Belchevski, 
Alekso Lozanovski and Ratka Shapas, who 
presented their works in several cities in 
Macedonia.

Thus, on the first day, i.e. on the opening 
day of Struga Poetry Evenings in Hotel "Drim" 
Rada Vidinovska, Dragica Belchevska and 
Nikola Belchevski had their performances, 
while Alekso Lozanovski performed in the 
city of grapes and wine, Kavadarci,  and Ratka 
Shapas performed in the city of textile Stip.
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Исто така и во Скопје, во организација 
на Друштвото на писателите на Македо
нија, во Народната и универзитетска би
блиотека се одржа литературно читање, 
на кое зедоа учество членовите на Литера
турното друштво „Браќа Миладиновци“, 
Рада Видиновска, Драгица Лапајковска 
- Белчевска, Алексо Лозановски, Никола 
Белчевски и Ратка Шапас. Исто така на
стапија и други поети од прекуокеански
те земји, меѓу кои беа: Душан Ристевски, 
Димче Џајковски, Горјан Маслинковски, 
Бранко Наумовски и Васка Дренкоска, 
како и поголем број реномирани поети од 
Република Македонија,

За Рада Видиновска која за првпат 
учествуваше на Струшките вечери на по
езијата значаен беше и моментот на сред
бата во манастирот „Свети Наум Охрид
ски“, со носителот на „Златниот венец“ на 
СВП за 1989 година, австралискиот поет 
Томас Шапкот. Потоа, Рада Видиновска 
настапи на Меѓународната поетска вечер 
што се одржа во Хераклеја крај Битола, на 
која, исто така, настапија и поети од по
веќе земји.

Во 1991 година, Рада Видиновска по 
вторпат дојде во Македонија и учеству
ваше на „Струшките вечери на поезијата“. 
На вечерите настапија поети со светско 
реноме од  дваесеттина земји. Носител на  
„Златниот венец“ за 1991 гидина беше Јо
сиф Бродски, Русин кој живее и твори во 
Америка. За жал, тој не присуствуваше на 
оваа значајна манифестација од безбед
носни причини.

На овие „Струшки вечери на поезија
та“ Рада Видиновска имаше чест да биде 
претставник од Канада. Учествуваше со 
свои творби на отворањето и затворање
то на вечерите, како и имаше настапи во 
седум градови низ Македонија. Секако 
за неа беа спектакуларни настапите на 
првата вечер на отворањето на вечерите 
наречена „Меридијани“, а и на затворање
то на СВП настапот на последната вечер 
„Мостови“.

Карактеристично за Рада Видиновска 
беше и тоа што после „Струшки вечери на 

поезијата“, заедно со 25 македонски поети 
беше учесник на одбележувањето на ве
чер посветена на македонскиот современ 
поет Коле Неделковски што се одржа во 
Велес. Сите поети кои беа во Велес, меѓу 
кои беше и Рада Видиновска го посетија 
родното место на поетот Коле Неделков
ски, Фојница, каде на бистата на поетот 
положија свежо цвеќе, а го посетија и не
говото училиште кое денес е музеј. 

Исто така, во таа година поетесата Рада 
Видиновска беше претставена со свое ин
тервју и на  Македонското радио во еми
сијата „Нашите во светот“ Во емисијата, 
меѓу другото беше речено дека меѓу маке
донското иселеништво израснаа и видни 
творци од разни области, како што е по
етесата Рада Видиновска која е составен 
дел на мултикултурата на Канада. 

За Рада Видиновска е карактеристична 
1992 година. Таа е година кога Литератур
ното друштво „Браќа Миладиновци“ го 
прослави петгодишниот јубилеј од негово
то постоење. Покрај јубилет на Друштвото 
посебен белег на вечерта остави претста
вувањето на првата звирка песни на Рада 
Видиновска под наслов „Бисерни капки 
од Нијагара“.

Песните што се објавени во оваа сти
хозбирка се прва покомплетна објава на 
поетесата Рада Видиновска, независно 
што и претходно таа била присутна во 
одделни книжевни гласила во татковина
та и во Канада. Во првата нејзина книга 
се собрани повеќето нејзини досегашни 
напишани песни од кои не е тешко да се 
заклучи дека станува збор за една автен
тична поетска мисла и оригинална идеја.

Годината 1992 е најзначајна за поете
сата Рада Видиновска, бидејќи таа тогаш 
стана носител на „Иселеничката грамота“, 
награда што на Струшките вечери на по
езијата за првпат ја додели Матицата на 
иселениците од Македонија. Оваа награда 
ѝ беше доделена на Рада Видиновска за 
нејзиниот севкупен поетски опис во сти
хозбирката „Бисерни капки на Нијагара“.

Со добивањето на високото иселенич
ко признание и настапот на 30. Струшки 
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The Writers' Association of Macedonia 
organized in Skopje a literary reading that was 
held in the National and University Library, 
where the members of the Literary Society 
"Miladinov Brothers", Rada Vidinovska, 
Dragica Lapajkovska - Belchevska, Alekso 
Lozanovski, Nikola Belchevski and Ratka 
Shapas took participation. Other poets from 
overseas countries also performed, among 
them: Dushan Ristevski, Dimce Dzajkovski, 
Gorjan Maslinkovski, Branko Naumovski 
and Vaska Drenkoska, as well as a number 
of renowned poets from the Republic of 
Macedonia,

For Rada Vidinovska, who participated for 
the first time on the Struga Poetry Evenings, 
the moment of the meeting in the monastery 
"St. Naum of Ohrid" with the winner of 
the "Golden Wreath" award at the Struga 
Poetry Evenings in 1989, the Australian 
poet Thomas Shapcott, was very important. 
Then, Rada Vidinovska performed on the 
International Poetry Night, which was held 
in Heraklea, near Bitola, where poets from a 
number of other countries also performed.

In 1991, Rada Vidinovska came to 
Macedonia for the second time and took 
part in the "Struga Poetry Evenings". On that 
occasion, many world-known poets from 
about twenty countries took participation. 
The winned of the "Golden Wreath" for 1991 
was Joseph Brodsky, a Russian who lives and 
works in America. Unfortunately, he did not 
attend this significant manifestation for 
security reasons.

On these "Struga Poetry Evenings" 
Rada Vidinovska had the honor to be a 
representative from Canada. She participated 
with her own works on the opening and 
closing days of the event, and she also had 
performances in seven cities throughout 
Macedonia. Certainly, spectacular were 
her performances on the first night of the 
opening of the evenings called "Meridians", as 
well as her performance on the closing day of 
the Struga Poetry Evenings called "Bridges".

It is worth mentioning that after the 
"Struga Poetry Evenings" Rada Vidinovska 
together with 25 Macedonian poets took 
participation in the celebration of the 
evening dedicated to the Macedonian 
contemporary poet Kole Nedelkovski, which 
took place in Veles. All poets who were in 
Veles, including Rada Vidinovska, visited 
the birthplace of the poet Kole Nedelkovski, 
Fojnitza, where they laid fresh flowers on 
the bust of the poet, and also visited the 
elementary school he had attended which is 
a museum today. 

That same year, the poet Rada Vidinovska 
also had her interview on the Macedonian 
Radio in the show "Our People around the 
World". In the show, among other things, it 
was said that there were prominent authors 
in various areas among the Macedonian 
emigrants, such was the poetess Rada 
Vidinovska who was an integral part of 
Canada's multiculturalism. 

1992 is significant for Rada Vidinovska. 
It was the year when the Literary Society 
"Miladinov Brothers" celebrated the five-year 
jubilee of its activity. Apart from the jubilee 
of the Society, a special mark on the evening 
left the presentation of the first collection 
of poems by Rada Vidinovska entitled "Pearl 
drops from Niagara".

The poems published in this poetry 
collection are the first more complete 
publication of the poetess Rada Vidinovska, 
regardless of the fact that she was previously 
present in some literary magazines both in 
her homeland and in Canada. Her first book 
is a collection of her previously written 
poems, which showed that it was not difficult 
to conclude that it was about an authentic 
poetic thought and an original idea.

The year of 1992 is most significant 
for the poetess Rada Vidinovska, because 
she became the winner of the "Emigrant 
Charter", an award which was awarded for 
the first time by the Matitsa of Immigrants 
of Macedonia at the Struga Poetry Evenings. 
This award was given to Rada Vidinovska 
for her overall poetic opus in her poetry 
collection "Pearl Drops from Niagara“.
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вечери на поезијата во 1992 година, Рада 
и Борче беа гости на Меѓународниот поет
ски митинг во Куршумли ан како завршна 
приредба на оваа меѓународна манифе
стација. На завршната средбата настапија 
повеќето од учесниците на „Струшките 
вечери на поезијата“, меѓу кои имаше 
настап и поетесата Рада Видиновска од 
Канада. Тоа беше можност скопската пу
блика да ги слушне и доживее поетските 
гласови на повеќе поети од Македонија и 
од бројни земји во светот.

Активностите за Рада Видиновска по 
„Струшките вечери на поезијата“ продол
жија со  промоцијата на  нејзината стихоз
бирка „Бисерни капки од Нијагара“, која се 
одржа и во Битола, а е издание на Книго
издателството „Везилка“ и Литературни
от клуб „Стале Попов“, а рецензент е писа
телот Анте Поповски,. Така во кафеаната 
„Гемиџиите“, во присуство на поголем број 
гости, а во присуство на Рада и Борче Ви
диновски и нивни пријатели, книгата ја 
промовираше поетот Илија Мерковски.

И во наредната 1993 година, Рада Ви
диновска учествуваше на „Струшките ве
чери на поезијата“ како претставник на 
Литературното друштво „Браќа Милади
новци“ од Торонто. Тоа беше нејзино тре
то учество на поетските вечери во Струга, 
а учествуваше и на други литературни 
претстави во повеќе градови во Македо
нија.

Исто така, во текот на посетата на Рада 
и Борче Видиновски во 1993 година, при
суствуваа на промоцијата на книгата „Од 
раѓање до генерал“ – романсирана биогра
фија на Михајло Апостолски од писателот 
Коце Солунски. Ова дело го промовираше 
писателот Гане Тодоровски и генералот 
Димче Савевски, а се одржа во простори
ите на Друштвото на писателите на Маке
донија.

Меѓутоа, таа година за поетесата Рада 
Видиновска ќе биде запаметена и по 
промоцијата на нејзината стихозбир
ка „Белези на душата“. Промоција на ова 
трето нејзино поетско дело беше одржа
на во Домот на културата во Битола, под 

 покровителство на  Друштвото на Мати
цата на иселениците од Битола, а пред  
поголем број љубители на пишаниот збор. 
На оваа промоција за авторот Рада Ви
диновска и за стихозбирката „Белези на 
душата“ зборуваше битолскиот писател 
Кире Неделковски. 

Во тие години Рада и Борче Видинов
ски  секоја година доаѓаа во Македонија, 
во нивното Крстоар. Така, и посетата во 
1995 година, на својот роден крај ја иско
ристија за да присуствуваат и на 24. исе
ленички собир што се одржа  на големиот 
македонски празник Илинден во дворот 
на црквата „Света Богородица“ во  селото 
Трново, Битолско.

Исто така, при оваа посета на Македо
нија Рада и Борче Видиновски  присуству
ваа на концертот на најдобрите млади 
пијанисти што беше организиран од Му
зичката  младина на Македонија, а се одр
жа во галеријата на Даут Пашиниот амам. 

Меѓутоа, за поетесата Рада Видинов
ска ќе остане во сеќавање промоцијата 
на нејзината најнова стихозбирка „Беле
зи на душата“, која излезе во рамките на 
едицијата „Македонците во светот“ на из
давачот „Матица Македонска“ од Скопје. 
Ова дело беше промовирано во простори
ите на Матицата на иселениците од Маке
донија, а за него говореше писателот Раде 
Силјан, а стихови интерпретираше арти
стот Вукан Диневски.

Учеството на Рада Видиновска на 
Струшките вечери на поезијата и потоа 
на сите манифестации што се одржаа во 
Македонија и во Канада беа повод за неа, 
нејзините поетски остварувања и нејзи
ната поезија да бидат објавени текстови 
во гласилата: „Македонија“, „Македонски 
весник“, „Вечер“, „Време“, во списанија
та „Македонија“, „Современост“, „Жена“, 
„Стожер“, „Битолски весник“ и други. Со 
тоа Рада стана една од најактивните чле
нови во Литературното друштво „Браќа 
Миладиновци“ како и во македонската 
заедница во Торонто, Канада и една од 
најголемите поетеси од македонската 
дијаспора.
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By receiving the high emigrant 
recognition and performance at the 30th 
Struga Poetry Evenings in 1992, Rada and 
Borce were guests at the International 
Poetry Rally in Kurshumli An as the closing 
event of this international manifestation. 
The closing event was attended by most of the 
participants of the "Struga Poetry Evenings", 
including the poetess Rada Vidinovska from 
Canada. It was an opportunity for the Skopje 
audience to hear and experience the poetic 
expressions of several poets from Macedonia 
and from numerous countries worldwide.

Rada Vidinovska’s activities after the 
"Struga Poetry Evenings" continued with 
the promotion of her poetry collection 
"Pearl Drops from Niagara", which was held 
in Bitola. It was published by the Vezilka 
Publishing House and the Literary Club 
"Stale Popov", and the reviewer was the 
writer Ante Popovski. Thus, in the "Gemidzii" 
restaurant, in the presence of a large number 
of guests, and in the presence of Rada and 
Borce Vidinovski and their friends, the book 
was promoted by the poet Ilija Merkovski.

In the following year 1993, Rada 
Vidinovska also participated in the "Struga 
Poetry Evenings" as a representative of 
the Literary Society "Miladinov Brothers" 
from Toronto. It was her third participation 
on the poetry evenings in Struga, and she 
participated in other literary performances 
in several cities in Macedonia.

Also, during their visit in 1993, Rada and 
Borce Vidinovski attended the promotion 
of the book "From Birth to General" - a novel 
biography of Mihailo Apostolski written by 
the writer Koce Solunski. This work was 
promoted by the writer Gane Todorovski 
and Army General Dimche Savevski, and it 
was held in the premises of the Macedonian 
Writers' Association.

However, that year will be also remem-
bered by the poetess Rada Vidinovska after 
the promotion of her poetry collection "Scars 
of the Soul". The promotion of her third 
poetic work was held at the House of Culture 

in Bitola, sponsored by the Society of House 
of Immigrants from Bitola, in front of a large 
number of fans of the written word. The 
writer from Bitola, Kire Nedelkovski spoke 
at this promotion about the author Rada 
Vidinovska and her poem "Scars of the Soul".

In those years, Rada and Borce Vidinovski 
were visiting Macedonia and their native 
village of Krstoar every year. Thus, in 1995, 
they used their visit to their native region to 
attend the 24th Emigration gathering that 
was held on the great Macedonian holiday 
Ilinden in the yard of the church "Holy 
Mother of God" in the village of Trnovo, 
Bitola region.

During that visit to Macedonia, Rada 
and Borce Vidinovski attended the concert 
of the best young pianists organized by the 
Music Youth of Macedonia, that was held at 
the Daut Pasha Hamam Gallery.

However, the poetess Rada Vidinovska, 
would keep in her mind the promotion of 
her latest poem entitled "Scars of the Soul", 
which was published as a part of the edition 
"Macedonians around the World" by the 
publisher "Matica Makedonska" from Skopje. 
This work was promoted in the premises 
of the House of Immigrants of Macedonia; 
the author Rade Siljan spoke about it, and 
lyrics were interpreted by the artist Vukan 
Dinevski.

The participation of Rada Vidinovska 
at the Struga Poetry Evenings, as well as 
at all the manifestations that took place 
in Macedonia and in Canada, was the 
occasion for publishing texts about her, 
her poetic achievements and her poetry in 
the newspapers: "Macedonia", "Macedonian 
newspaper", " Vecer", " Vreme", in the 
magazines "Macedonia", "Sovremenost", 
"Zhena", "Stozher", "Bitolski vesnik" and 
others. In that way, Rada became one of the 
most active members of the Literary Society 
"Miladinov Brothers", as well as in the 
Macedonian community in Toronto, Canada 
and one of the greatest poetesses from the 
Macedonian Diaspora.
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Кочо Рацин беше македонски 
книжевен деец и комунистич
ки активист, најпознат по 

својата поезија. Се смета за еден од осно
воположниците на современата македон
ска литература, а неговата стихозбирка 
„Бели мугри“ (Загреб, 1939) претставува 
едно од најзначајните поетски дела во ма
кедонската современа литература. Освен 
со поезија, тој се занимавал и со проза, а 
напишал и неколку значајни трудови од 
областа на историјата, филозофијата и 
литературната критика.

Кочо Рацин претставува еден скромен 
Македонец кој беше понесен од револу
ционерната идеја, стремеж, неотстапност 
и со желбата за слобода на поробениот 
македонски народ. Со својата поезија тој 
целосно и доследно му се предаде на ма
кедонското ослободително дело и на ис
нината на Македонија.  

Неговото творештво претставува силен 
поттик за Македонците ширум светот. 
Тој е инспирација за македонските исе
леници кои се гордеат со неговото дело 
„Бели мугри“. Исто така, Кочо Рацин има 
свое место како инспирација и во тво
рештвото на поетесата Рада Видиновска 
која е дел од тој поетки свет. Кочо Рацин 

КОЧО РАЦИН – 
ИНСПИРАЦИЈА ЗА 

МАКЕДОНСКИТЕ ПОЕТИ

има  посебно место кај Македонците во 
Хрватска. Затоа, за авторот на овие редо
ви Славе Катин, ќе останат незаборавни 
и средбите со поголем број претставни
ци и активисти на црковната општина, 
на Македонско-хрватската заедница и на 
Друштвото „Хрватска - Македонија“, со кои 
разговаравме за бројни прашања и пробле
ми во врска со организираното живеење на 
Македонците во Загреб. Притоа, соговор
ниците беа едногласни во желбите да се 
зачува единството меѓу Македонците низ 
нивното заедничко, црковно и национал
но живеење во рамките на Македонската 
православна црковна општина „Света Зла
та Мегленска“.

Беше убав, сончев и пријатен ден кога 
требаше да прошетаме низ Загреб. Време
то за разгледување на некои културно-и
сториски споменици во градот и околина
та го искористивме за посета на Самобор, 
градот каде што едно време живееше и 
твореше големиот македонски поет и ре
волуционер Кочо Рацин.

Тука, пред споменикот останавме подол
го време, разговарајќи за животот и делото 
на еден од најголемите македонски поети 
– Кочо Рацин. Тие мигови на радост оста
вија трајни белези кај нас, кои за  првпат го 
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KOCHO RACIN – 
INSPIRATION FOR 

MACEDONIAN POETS

Kocho Racin was a Macedonian 
literary worker and communist 
activist, best known for his 

poetry. He is considered one of the founders 
of contemporary Macedonian literature, and 
his poetry collection "Beli Mugri" (White 
Dawns, Zagreb, 1939) is one of the most 
significant poetic works in Macedonian 
contemporary literature. Apart from poetry, 
Racin also wrote prose and several important 
works in the field of history, philosophy and 
literary criticism.

Kocho Racin is a modest Macedonian who 
who being driven from by the revolutionary 
idea, aspiration, unavailability and the desire 
for freedom of the enslaved Macedonian 
people, who was completely and consistently 
handed over to the Macedonian liberation 
work.

Kocho Racin work is a strong incentive 
for Macedonians around the world. He is an 
inspiration for the Macedonian emigrants 
who are proud of his work "White Dawns" (Beli 
Mugri). He has a special place as an inspiration 
in the poetry work of Rada Vidinovska, who 
is a part of that poetry world. Koco Racin 
has a special place among Macedonians in 
Croatia. Therefore, for the author of these 

lines Slavé Katin, the meetings with a large 
number of representatives and activists of 
the church community, the Macedonian-
Croatian community and the “Croatia-
Macedonia” Society will also stay in our 
memories. On that occasions we discussed 
numerous issues and problems related to 
the organized life of the Macedonians in 
Zagreb. At the same time, the people we 
were talking to showed their interest and 
stated  that the Macedonians in Croatia 
should preserve their unity through their 
mutual, church and national life within the 
Macedonian Orthodox church community 
“St. Zlata Meglenska”.

It was a nice, sunny and pleasant day 
when we were to take a walk through Zagreb. 
We used the time to visit some cultural 
and historical monuments in the city and 
its surroundings, and to visit Samobor, the 
city where the great Macedonian poet and 
revolutionary Kocho Racin lived and worked 
in one period of his life.

Here, in front of the monument we stayed 
for a long time, discussing the life and work of 
one of the greatest Macedonian poets - Koco 
Racin. Those moments of joy left permanent 
memories in us, because  this significant town 
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 посетивме ова значајно гратче кое на најдо
бар начин се оддолжило на поетот.

Во тој прекрасен дел од Хрватска, уште 
пред Втората светска војна, Кочо Рацин 
дошол во овој град и тука ја отпечатил 
својата позната стихозбирка „Бели мугри“ 
и тоа на македонски јазик. Тоа зборува за 
постоењето на македонскиот јазик кој, 
покрај тоа што не бил кодифициран во тој 
период, сепак, македонските преродбени
ци од предминатиот и минатиот век го пи
шувале и го употребувале македонскиот 
јазик што денес е литературен и официја
лен јазик во Република Македонија. Во 
дворот на Музејот во Самобор, кој е сме
стен на десната страна на брзата планин
ска река, се издига бистата на Кочо Рацин.

Нашата посета во Хрватска ја искори
стивме и да ја посетиме Истра – најголе
миот и најубавиот полуостров на Јадран
ското Море, што го заплискуваат морските 
бранови на Трстјанскиот, Кварнерскиот и 
Риечкиот Залив. Тоа е карсно, планинско, 
поморско, индустриско и туристичко под
рачје на Република Хрватска. Нејзиниот 
брег е благ со многу заливи, канали, со ви
соки и стрмни брегови на источната и ни
ски и рамни брегови на западната страна.

Истра е многу значајно поморско, инду
стриско и стратешко подрачје на Хрватска 
и пошироко. Меѓутоа, се чини дека  Истра, 
по воздухот, климатските и другите ус
лови, е привлечен рекреативен центар, 
или како често ја нарекуваат „туристичка 
мека“. Во текот на годината, ова привлеч
но и по многу нешта карактеристично 
подрачје го посетуваат туристи од целиот 
свет, претежно од Италија, Германија, Ав
стрија и други земји.

Првите Македонци на Истра се до
селиле по Втората светска војна, а нив
ниот број се зголемува од година во го
дина. Така, денес во Пула, најважниот 
центар на југозападниот брег на полу
островот формиран во 178 година пред 
нашата ера и во кој има бројни римски и 

 средновековни  споменици, живеат околу 
4.000  Македонци. Нив ги има од сите ре
гиони на Македонја, вклучени, главно, во 
мешани бракови со Хрвати.

Поголемиот број од нив се во Истра, а и 
во другите приморски градови. Вработени 
биле претежно во морнарицата и војската, 
а голем број се афирмирале како деловни 
луѓе и интелектуалци. Сите тие уживаат 
голем авторитет во тамошната средина, 
а со својата лојалност, трудољубивост и 
честитост имаат постигнато видни резул
тати на економски, општествен и култу
рен план, со што претставуваат значаен 
фактор во севкупното живеење. Нивната 
организираност на национален и култу
рен план е изразена преку активностите 
на Македонското културно-уметничко 
друштво „Кочо Рацин“, кое многу години е 
средиште на најголемиот број активности 
на Македонците во Истра.

Затоа, нашата посета на Истра беше 
многу интересна, возбудлива и исполне
та со многу нешта коишто ни ги збога
тија нашите знаења, сознанија и видици 
за тој дел на Хрватска. Во исто време, се 
запознавме со животот, активностите, со 
културното и црковното живеење на Ма
кедонците во тој дел од Хрватска, каде 
тие за првпат се организираат на црко
вен план на поранешните југословенски 
простори. Тоа е израз на особено добрите 
односи меѓу двете цркви – Католичката 
црква на Хрватска и Македонската пра
вославна црква, на двата народа и двете 
држави.

Го продолживме нашето патување кон 
Риека и преку Горски Котор се упативме 
кон Загреб. На загрепскиот аеродром 
„Плесо“ бевме испратени од членовите на 
Македонската православна црква „Света 
Злата Мегленска“, на кои им посакавме 
тие да бидат мостот за зближување на ду
ховно, просветно, културно и економско 
поле меѓу хрватскиот и македонскиот на
род и меѓу нивните две татковини– Хрват
ска и Македонија.
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which we visited for the first time paid its honor 
to the great Macedonian poet in the best way.

Kocho Racin came to Samobor, in that 
wonderful part of Croatia, even before the 
Second World War, and there he printed his 
famous poem “White Dawns” in Macedonian 
language. This speaks of the existence of 
the Macedonian language although it was 
not codified in that period. The Macedonian 
leaders of the national revival from the 
previous two centuries wrote and used the 
Macedonian language which today is a 
literary and official language in the Republic 
of Macedonia. In the yard of the Museum in 
Samobor, which is located on the right side 
of the trouble mountain river, the bust of 
Koco Racin is erected.

We used our visit to Croatia to visit Istria 
- the largest and most beautiful peninsula of 
the Adriatic Sea, which is washed by the sea 
waves of the Trieste, Kvarner and Rieka Gulfs. 
It is a limy, mountainous, sea-side, industrial 
and tourist area of the Republic of Croatia. 
Its coast is mild with many bays, canals, with 
high and steep cliffs on the eastern and low 
and flat cliffs on the west side.

Istria is a very important naval, industrial 
and strategic area of Croatia and wider. 
However, it seems that Istria, due to its air, 
climate and other conditions is an attractive 
recreation center, or as often referred to 
as “tourist Mecca”. During the year, this 
attractive and in many ways characteristic 
area is visited by tourists from all over the 
world, mostly from Italy, Germany, Austria 
and other countries.

The first Macedonians migrated to Istria 
after the Second World War, and their number 
is increasing every year. Thus, today Pula, the 
city which is established in the 178 BC is the 
most important center on the southwestern 
coast of the peninsula with numerous Roman 
and medieval monuments, and home of about 

4,000 Macedonians. They have come from all 
regions of Macedonia, mainly due to their 
mixed marriages with Croats.

Most of them live in Istria, but also in 
other coastal cities. They were employed 
mostly in the navy and the military, and 
many of them were succcessful business 
people and intellectuals. They all enjoy great 
respect in the society, and with their loyalty, 
diligence and honesty they have achieved 
proven results in the economic, social and 
cultural areas, and they are an important 
factor in the overall life. 

Their organization on national and 
cultural level is expressed through the 
activities of the Macedonian Cultural and 
Art Society “Koco Racin”, which for many 
years is the center of most of the activities 
of the Macedonians in Istria.

Therefore, our visit to Istria was very 
interesting, exciting and filled with many 
moments that enriched our knowledge, views 
and perspectives for that part of Croatia. At 
the same time, we became acquainted with 
the life, activities, cultural and church life 
of the Macedonians in that part of Croatia, 
where they were organized for the first 
time as a church community of the former 
Yugoslav territories. It is an expression of 
the particularly good relations between the 
two churches - the Catholic Church of Croatia 
and the Macedonian Orthodox Church, both 
nations and the two countries.

We continued our journey to Rieka and 
through Gorski Kotor we headed to Zagreb. 
At the Zagreb Airport “Pleso” we were seen 
off by the members of the Macedonian 
Orthodox Church “St. Zlata Meglenska”, 
with the hope that they would be the bridge 
in the spiritual, educational, cultural and 
economic fields between the Croatian and 
Macedonian peoples and between their two 
homelands- Croatia and Macedonia.





Од активностите на Рада и Борче    From the activities of Rada and Borche
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Голем број познати и признати поети, 
писатели, публицисти, академици и други 
интелектуалци од Македонија и Канада, 
меѓу кои:Анте Поповски, академик Нико
ла Кљусев, Раде Силјан,  м-р Разме Кум
бароски, Славе Катин и други напишале 
рецензии, изјави, коментари, текстови и 
друг вид прилози за поетското оствару
вање на  Рада Видиновска, македонска 
поетеса од Торонто, Канада

Рада Крстевска–Видиновска е Ка
наѓанка од македонско потекло, родена во 
селото Живојно, а мажена во Крстоар, Би
толско. Рано ја напуштила својата родна 
земја – Македонија, меѓутоа, спомените, 

ПОЕТСКИТЕ ОСТВАРУВАЊА НА РАДА 
ВИДИНОВСКА ОД ТОРОНТО, КАНАДА

ОХРИД, 24 ДЕКЕМВРИ 2018

мечтите, мислата, љубовта, тагата и па
триотскиот дух кон татковината и својот 
народ не ја напуштиле. Ваквите проник
нувања на овие хоризонтали во животот 
на Рада и нејзиниот сопруг Борис (Борче) 
Видиновски, како и сите Македонци ши
рум светот, ја откриваат сликата за својот 
род, за својот код, за  библиската природа 
на древната земја, земјата на нивното по
текло – Македонија.

Кога се пишува за  Рада Видиновска 
може да се каже дека за неа поезијата, 
всушност, е нејзиниот живот. Во илјадни
ците стихови се испреплетени нејзини
те две татковини, Македонија и Канада.  
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Затоа поетските дела што таа ги напиша
ла претставуваат убав пример и патоказ 
на една честита и трудољубива канадска 
Македонка, на која татковините ѝ се и ра
дост и тага и восхит.

Рада Крстевска - Видиновска е автор на 
четиринаесет поетски остварувања кои 
претставуваат значаен дел на иселенич
ката и на македонската книжнина. Затоа, 
голем број познати и признати поети, пи
сатели, публицисти, академици и други 
интелектуалци од Македонија и Канада, 
се потрудиле за нејзината поезија да на
пишат рецензии, коментари, изјави и дру
ги прилози  и  литературни остварувања.

Така, за првата збирка песни на Рада 
Видиновска под наслов „Бисерни капки од 
Нијагара“, писателот Анте Поповски, меѓу 
другото, ќе напише дека песните што ги 
предлага оваа наша поетеса се прва нејзи
на покомплетна објава, независно што и 
претходно таа била присутна во  одделни 

книжевни гласила во татковината или во 
Канада.

„Оваа поезија е пишувана со неосквер
нет јазик. Тој јазик е јазик на строгата и 
одмерена реч на нејзиниот татко, на неј
зината мајка, на нејзините другари. Јазик 
– незаразен од секојдневната и вулгари
зирана контаминација на секојдневноста, 
тоа е јазик на питомите македонски по
лиња и јазик на свеченостите на една про
повед која постојано општи со дамнините.

Книгата поезија на Рада Видиновска 
под наслов „Бисерни капки од Нијагара“,  
непорекливо говори за сето тоа и влегува 
како апсолутна составка на македонската 
литература на егзилот. Таа литература, 
денес, со сите нејзини  карактеристики е 
составен дел на македонската културна 
историја“, напиша, меѓу другото, Анте По
повски.

За стихозбирката „Жената на брегот од 
океанот“, пак, академикот Никола Кљусев, 
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меѓу другото, ќе напише:  „Секое видување 
и прелистување на песните и поезијата на 
Рада Видиновска којашто со своето семеј
ство живее и твори во Торонто, Канада, 
отсекогаш претставувало константно и 
темелно вознесение и множество за неш
тата и убавината во поетиката, коишто 
оваа авторка во последно време ги негува 
и ни ги дарува како бисерни зрна.

Да се чита поезијата на Видиновска, 
една од најголемите и најталентирани
те современи македонски поетеси од 
дијаспората (закитена со престижната 

 значајна награда „Иселеничка грамота“ 
на Струшките вечери на поезијата за 1992 
година), значи да се допре и отклучи неј
зиното тајно женско срце и убавина, среде 
океанот и кристалните водопадни капки 
на Нијагара.

Исто така, акедимик Никола Кљусев 
напиша дека поетскиот ракопис „Жена 
на брегот од океанот“ од Рада Видинов
ска, навистина заслужува високи оценки 
и вреднувања во Современата македон
ска поезија, каде духот на творецот знае 
да ги допре и сонливите раскошни меѓи на 
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 детството, низ духот и куќата полна со воз
дишки и залези и дека Рада Видиновска ги 
заслужува сите високи комплименти. 

За стихозбирка на Рада Видиновска 
под наслов „Белези на душата“, поетот 
Раде Силјан ќе напише дека благодарение 
на демократските процеси што настана
ле во Република Македонија, се создадоа 
услови за приватна иницијатива и во об
ласта на културата.

За релативно кратко време постигнати 
се значајни резултати во сите области на 
нашето живеење и создавање. Во аними
рањето и афирмирањето на многуте ав
тори свое значајно место има приватното 
Книгоиздателство „Матица македонска“ 
од Скопје, кое публикувало бројни насло
ви од областа на науката, белетристиката, 
публицистиката и историографијата на 
автори од Република Македонија и на ма
кедонски автори, кои создаваат далеку од 
својата родна земја, во Австралија, Кана
да, Соединетите Американски Држави и 
во западноевропските земји.

За стихозбирката „Жената на брегот 
од океанот“, м-р Разме Кумбароски ќе на
пише: „Рада Видиновска е несекојдневна 
творечка и литературна појава во Совре
мената македонска литература, којашто 
веќе неколку декади високо го вее големо
то поетско знаме и копје, среде изгревите 
и бреговите на езерата Онтарио и Ири.

Нејзиниот поетско-космополитски свет 
и пат од Пелистерските македонски рам
нини, сé до големите канадски шуми и се
верни окна на двата океана: Пацификот 
(Тихиот) и Атлантскиот Океан, разоткри
ваат една значајна, талентирана и даро
вита способност во духовната симбиоза 
и опстој на нејзината поетика и сензиби
литет. Видиновска, всушност, е големата 
поетеса на двете татковини: Канада и Ма
кедонија, на двете сонца, на двете окна, на 

тие два духовни архипелага на човеково
то изгрејсонце, низ чиј зенит го разоткри
ва и плете својот визуелен и мисловен по
етски свет“.

За стихозбирката „Траги по коренот“, 
авторот на овие редови, Славе Катин ќе на
пише дека денес македонскиот емотивен 
и национален и културен простор не се за
градува само во пределот на историскиот 
етнички аргумент. Денес, Македонија се 
протега од Балканот – до бесконечноста! 
Една таква траума можел да поднесе само 
народ кој во својата суштина е надарен и 
способен да ги победи сите трауми и сите 
историски неправди. Книгата поезија на 
Рада Видиновска непорекливо говори за 
сето тоа и влегува како апсолутна состав
ка на македонската литература и егзилот. 
Таа литература, денес, со сите нејзини ка
рактеристики е составен дел на македон
ската културна историја. 

Последното четиринаесетто поетско 
остварување на Рада Видиновска , стихоз
бирката „Поезијата – мојот живот“ која из
лезе оваа година, е значајно дело  на оваа 
наша позната и призната македонска по
етеса, која била претседател и е една од 
најактивните членови на Литературното 
друштвото „Браќа Миладиновци“, кое е 
гранка на Соборната македонска право
славна црква „Свети Климент Охридски“ 
од Торонто.

Пишува: Славе Катин
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Поетесата Рада Видиновска е 
автор на четиринаесет поет
ски дела кои се значаен дел 

на иселеничката и македонската книжни
на. Голем број познати и признати поети, 
писатели, публицисти, академици и други 
интелектуалци од Македонија и Канада, 
се потрудиле за нејзина поезија да напи
шат рецензии, коментари, изјави и други 
прилози  и  литературни остварувања.  

Така, за првата збирка песни на Рада 
Видиновска под наслов „Бисерни капки 
од Нијагара“, писателот Анте Поповски, 
меѓу другото, ќе напише дека песните што 
ни ги предлага оваа наша поетеса се прва 
нејзина покомплетна објава, независно 
што и претходно таа била присутна во од
делни книжевни гласила во татковината 
или во Канада со одделни сепарати. 

Нејзините песни се мемории набиени 
со детали кои на песната и даваат и ори
гиналност и патетичност. Секоја песна е 
едно згуснато време во кое се покажува 
речиси иреален простор на едно детство и 
на една исклучителна тага по нешто што 
одминало или останало далеку од досегот 
на рацете. Во тие простори се останати за
робените чувства на поетесата, нејзината 
исконска љубов кон нив, нејзината нераз
делност со нив.

ПОЕТСКИТЕ 
ОСТВАРУВАЊА НА 

РАДА ВИДИНОВСКА

Книгата поезија под наслов „Бисерни 
капки од Нијагара“, на Рада Видиновска 
непорекливо говори за сето тоа и влегува 
како апсолутна составка на македонската 
литература на егзилот. Таа литература, 
денес, со сите нејзини  карактеристики е 
составен дел на македонската културна 
историја.

Во продолжение Анте Поповски ќе на
пише дека пред себе имаме ракопис на 
еден исконски плач и тага по татковина
та. Татковината во овие песни - поезија си 
има свои длабоки корени во свеста на овој 
народ. Како и поезијата на сите знајни и 
незнајни кои во срце ја носат Македонија 
како волшебен амблем.

 Срдечно го поздравуваме првиот на
стап на Рада Видиновска на сцената на 
македонската литература. Длабоко сме 
уверени дека неосквернетиот порив на 
нејзиното пеење ќе има длабок одраз во 
свеста на секој македонски читател. Се
која песна на овој поетски ракопис е едно 
болно обраќање на поетот кон сечии ко
рени кои потекнуваат од благородната 
македонска почва. Истовремено, овој ра
копис дише и со една назначена и универ
зална љубов кон човекот и кон неговите 
трауми, меѓу другото, напишал големиот 
писател Анте Поповски.   
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The poetess Rada Vidinovska is 
the author of fourteen works 
of poetry, which represent 

an important part of the emigrant and 
Macedonian literature. Many well-known 
and recognized poets, writers, publicists, 
academics and other intellectuals from 
Macedonia and Canada wrote reviews, 
comments, and statements for her poetry.

Thus, for the first collection of poems 
by Rada Vidovska titled “Pearl drops from 
Niagara” („Бисерни капки од Нијагара“), the 
writer Ante Popovski, among other things, 
will write that the poems written by this 
poetess are her first complete publication, 
regardless of how she was previously present 
in separate literary journals in her homeland 
or in Canada. The manuscript is composed 
in a classic poetic approach: her first book 
includes most of her previously written 
texts, which makes it easy to conclude that 
we have in front of us authentic poetic 
thought and an original idea.

Her poems are memories full of details 
that give the poem both originality and 
pathetics. Each poem is a thicken time 
that shows almost an unreal space of one’s 
childhood and an extraordinary sorrow for 
something that has passed or has remained 
far to reach. In those areas remained captured 

the poetess’s feelings, her primordial love 
towards them, her inseparability from them.

The book of poetry titled “Pearl drops 
from Niagara”, by Rada Vidinovska speaks 
irrevocably about all of these and enters as 
an absolute integral part of the Macedonian 
literature of the exile. That literature, today, 
with all its characteristics is an integral part 
of the Macedonian cultural history.

In the continuation Ante Popovski will 
write that we have in front of us a manuscript 
of an ancient mourning and sorrow for her 
homeland. The native land in these poems 
has its deep roots in the consciousness of 
this people. As well as the poetry of all known 
and unknown people who carry Macedonia 
in their heart as an enchanting emblem.

“We warmly welcome the first perfor-
mance of Rada Vidinovska on the stage 
of Macedonian literature. We are deeply 
convinced that the pure urge of her poetry 
will have a profound reflection in the 
consciousness of every Macedonian reader. 
Every poem of this poetic manuscript 
is one painful address of the poet to 
everyone’s roots, originating from the noble 
Macedonian soil. At the same time, this 
manuscript breathes with one emphasized 
and universal love for man and his traumas, 

POETRY 
ACHIEVEMENTS OF 
RADA VIDINOVSKA 



92 ПОЕТЕСАТА РАДА КРСТЕВСКА – ВИДИНОВСКА ОД ЖИВОЈНО

СЛАВЕ КАТИН • ВИДИНОВСКИ

За третата по ред стихозбирка на Рада 
Видиновска, под наслов „Белези на душа
та“, поетот Раде Силјан ќе напише дека 
благодарение на демократските процеси 
што настанале во Република Македонија, 
се создадоа услови за приватна иниција
тива и во областа на културата. 

За релативно кратко време постигнати 
се значајни резултати во сите области на 
нашето живеење и создавање. Во аними
рањето и афирмирањето на многуте ав
тори свое значајно место има приватното 
Книгоиздателство „Матица македонска“ 
од Скопје, кое само во календарската 1992 
година, публикуваше педесет наслови од 
областа на науката, белетристиката, пу
блицистиката и историографијата.

Потоа, Раде Силјан, меѓу другото, ќе 
изјави дека Книгоиздателството „Матица 
македонска“ минатата година ја востано
ви едицијата „Македонците во светот“, со 
единствена цел да ги афирмира и обедини 
творечките вредности на сите Македон
ци што создаваат надвор од  Татковината. 
 Досега се објавени седум наслови, кои до
живеаја своја промоција во Скопје, Бито
ла, Торонто - Канада и во Карлсруе - Гер
манија. 

Во печат се наоѓаат нови десет насло
ви од македонски автори, кои создаваат 
далеку од својата родна земја, во Австра
лија, Канада, Соединетите Американски 
Држави и во западноевропските земји. 
До крајот на годинава ќе биде објавена и 
антологијата „Глас од далечината“, во која 
е направен пресек на најдобрите поетски 
остварувања на македонските поети рас
штркани ширум светот. 

И за поетското остварување на Рада 
Крстевска–Видиновска „Скришни огле
дала“, писателот Анте Поповски ќе напи
ше дека в раце имаме поетски ракопис на 
зрела мисла, автентична, елегична. Најно
вите песни на Рада Крстевска–Видинов
ска, заедно со скратен избор од нејзината 
веќе објавена поезија, претставуваат убав 

и значаен придонес во литературата која 
ја пишуваат нашите иселеници.

Магијата на поетската реч среде наши
те иселеници зазема сé понагласено ме
сто во нивното духовно живеење.  Не слу
чајно: втемелени сме во зборот и зборот 
ќе биде и нашата прва и нашата последна 
постојбина. Нема ништо поприродно од 
фактот дека точно зборот се јавува како 
природен мост кој ги поврзува двете тат
ковини, двата краја на еден човечки жи
вот.

Рада Видиновска не ѝ е непозната на 
нашата македонска книжевна јавност. 
Ова е нејзина четврта книга која излегува 
во Македонија и ние сме длабоко уверени 
дека нејзиниот книжевен растеж станува 
сé повпечатлив, нејзиниот довик станува 
сé попрепознатлив, тематскиот круг мо
жеби останува ист но во првичната и вул
гарна транспарентност на стихот веќе го 
нема: пред нас имаме поезија на спокојна 
и мудра реч, метафорички збогатена и из
разно изнијансирана. Значи, станува збор 
за автор кој сé поуверливо и се наложува 
на нашата книжевна јавност.

Исто така, писателот Анте Поповски за 
стихозбирката „Отворени порти“ ќе објави 
дека секоја песна на Рада Видиновска е 
остар и згуснат крик во кој емотивниот на
бој неретко ѝ го отстапува својот простор 
на мислата. Така се добива интересен и ак
тивен поетски супстрат кој стои на самиот 
раб на деликатната рамнотежа: чувството 
тежнее кон тага, мислата – кон надеж дека 
еден ден поетот ќе го дочека обединување
то на својата татковина. Во свеченостите 
на поетската реч постојано се насетуваат 
убавите и далечни сенки на родината, на 
родниот крај, на домашниот праг, на пито
мите мугри и простори на детството.

За стихозбирката „Траги по коренот“, 
авторот на овие редови, Славе Николов
ски-Катин ќе напише дека денес македон
скиот емотивен и национален и културен 
простор не се заградува само во пределот 
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among other things,” wrote the great writer 
Ante Popovski.

For the third edition of Rada Vidinovska’s 
poem entitled “Marks of the Soul” („Белези 
на душата“), the poet Rade Siljan will write 
that thanks to the democratic processes that 
have occurred in the Republic of Macedonia, 
conditions for a private initiative in the field 
of culture have been created.

In a relatively short time, significant 
results have been achieved in all areas of 
our life and creation. In the animation and 
affirmation of the many authors, the private 
publishing house “Matica Makedonska” 
from Skopje which only in the year of 1992, 
published fifty titles in the field of science, 
fiction, journalism and historiography takes 
a prominent place.

.Rade Siljan said, among other things, 
that the publishing house “Matica 
Makedonska” last year established the 
edition “Macedonians in the World” with 
the sole purpose of affirming and uniting 
the creative values of all Macedonians who 
create outside their native land. So far, seven 
titles have been published, which have been 
promoted in Skopje, Bitola, Toronto - Canada 
and Karlsruhe - Germany. 

There are ten new titles of Macedonian 
authors that work far from their home 
country, in Australia, Canada, the United 
States, and Western European countries 
which are to be published. By the end of this 
year, the anthology “Voice from the Distance” 
will be published, which will include an 
overview of the best poetry achievements 
of the Macedonian poets who are scattered 
around the world. 

About the poetry achievemnt of Rada 
Krstevska - Vidinovska titled “Hidden 
mirrors” („Скришни огледала) the writer 
Ante Popovski will write that we have in our 
hands a poetry manuscript which is mature, 
authentic, and elegiac thought. The latest 
poems of Rada Krstevska - Vidinovska, 
together with a short selection of her 

already published poetry, represent a nice 
and significant contribution to the literature 
written by the Macedonian emigrants. 

The magic of the poetry among Macedonian 
emigrants takes on an increasingly important 
place in their spiritual life. It is not by accident 
that we are grounded in the word and the 
word will be our first and our last living place. 
There is nothing more natural than the fact 
that the word appears as a natural bridge 
connecting the two homelands, the two ends 
of a human life.

Rada Vidinovska is not unknown to our 
Macedonian literary public. This is her fourth 
book that is published in Macedonia, and we 
are deeply convinced that her literary growth 
is becoming more and more recognizable, 
her call becomes more recognizable, the 
thematic circle may remain the same but 
in the initial and vulgar transparency of 
the verse it is gone: we have poetry of 
tranquillity and wisdom, metaphorically 
enriched and expressively refined. So, we are 
talking about an author who is increasingly 
present in our literary public.

About the poem “Open Gates” (Отворени 
порти) the writer Ante Popovski will state 
that every poem is a sharp cry in which the 
emotional charge often gives its space to the 
contemplation. Thus, one very interesting 
and active poetry substrate is obtained, 
which stands at the very edge of the delicate 
balance. The feeling that tends to sorrow, 
the thought - to the hope that one day the 
poetess will witness the unification of her 
homeland. In the festivities of the poetry, 
we can often sense the beautiful and distant 
shadows of the homeland, the home door-
step, the calmfull dawns and special places 
of her childhood.

Concerning the collection of poems 
“Traces after the Root” (Траги по коренот), 
the author of these lines, Slave Katin, will 
write that today the Macedonian emotional, 
national and cultural space is not fenced only 
in the area of historical ethnic argument. 
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на историскиот етнички аргумент. Денес, 
Македонија се протега од Балканот – до 
бесконечноста! Една таква траума можел 
да поднесе само народ кој во своите сушти
ни е надарен и способен да ги победи сите 
трауми и сите историски неправди. Кни
гата поезија на Рада Видиновска непо
рекливо говори за сето тоа и влегува како 
апсолутна составка на македонската ли
тература и егзилот. Таа литература, денес, 
со сите нејзини карактеристики е составен 
дел на македонската културна историја.

За стихозбирката „Жената на брегот 
од океанот“, академикот Никола Кљусев, 
меѓу другото, ќе напише дека: 

Секое видување и прелистување на 
песните и поезијата на Рада Видиновска 
(Живојно, 1944), којашто денес со своето 
семејство живее и твори во Торонто, Ка
нада, отсекогаш претставувало констант
но и темелно вознесение и множество за 
нештата и убавината во поетиката, ко
ишто оваа авторка во последно време ги 
негува и ни ги дарува како бисерни зрна.

Да се чита поезијата на Видиновска, 
една од најголемите и најталентираните 
современи македонски поетеси од дијас
пората (закитена со престижната зна
чајна награда „Иселеничка грамота“ на 
Струшките вечери на поезијата за 1992), 
значи да се допре и отклучи нејзиното 
тајно женско срце и убавина, среде оке
анот и кристалните водопадни капки на 
 Нијагара.

Најновиот поетски ракопис на Види
новска со наслов „Жена на брегот од океа
нот“, имагинарно и воспевно ни се откри
ва како ново зреење, храброст, сонување 
и откровение, на тоа што може во душата 
на поетот да остави некаква вечна трага, 
печат, љубов или болка, пред сѐ, кон лето
писните простори и бескрајот на нејзини
те вечни македонски предели и вознеси.

Исто така, акедимик Никола Кљусев 
напиша дека поетскиот ракопис „Жена на 
брегот од океанот“ од Рада Видиновска, 

навистина заслужува високи оценки и 
вреднувања во Современата македонска 
поезија, каде духот на творецот знае да ги 
допре и сонливите раскошни меѓи на дет
ството, низ духот и куќата полна со воз
дишки и залези и дека Рада Видиновска 
ги заслужува сите високи комплименти. 

За стихозбирката „Жената на брегот од 
океанот“, м-р Разме Кумбароски ќе напи
ше дека Рада Видиновска е несекојдневна 
творечка и литературна појава во Совре
мената македонска литература, којашто 
веќе неколку декади високо го вее големо
то поетско знаме и копје, среде изгревите 
и бреговите на езерата Онтарио и Ири. 

Нејзиниот поетско-космополитски 
свет и пат од Пелистерските македонски 
рамнини, сé до големите канадски шуми 
и северни окна на двата океана: Пацифи
кот (Тихиот) и Атлантскиот океан, разот
криваат една значајна, талентирана и да
ровита способност во духовната симбиоза 
и опстој на нејзината поетика и сензиби
литет. Видиновска, всушност, е големата 
поетеса на двете татковини: Канада и Ма
кедонија, на двете сонца, на двете окна, на 
тие два духовни архипелага на човеково
то изгрејсонце, низ чиј зенит го разоткри
ва и плете својот визуелен и мисловен по
етски свет.

Најновата книга песни со наслов „Жена 
на брегот од океанот“, пред сѐ, ја откри
ва како големо поетско владеење со све
тот, како светилник, искра и убавина што 
го расветлува големото ѕвездено небо и 
 колорит на нејзините јазични копнежи, 
зони и озони, на егзистенцијата и битот да 
се „сочува стекнатото“. Видиновска е свес
на за појавата на живата метафора, живи
те јазици, современоста и апсолутизмот на 
практичниот ум и дух. Таа е многу блиска 
до брезите и веењата на своите Онтариски 
бури и ветрови, до прашањата за селидби
те, судбинските откопи и доаѓањето во све
тот – незнаен: каде што тишината и шепо
тот се слушаат како песна или молк.
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Today, Macedonia stretches from the 
Balkans - to infinity! One such trauma could 
only be survived only by a people that, by its 
character, can and is capable to overcome all 
traumas and all historical injustices. Rada 
Vidinovska’s poetry book irrevocably speaks 
of all of these and enters as an absolute 
integral part of the Macedonian literature 
and exile. That literature, today, with all its 
characteristics is an integral part of the 
Macedonian cultural history.

For the poem “Woman on the shores of 
the ocean” (Жената на брегот од океанот), 
the member of the Macedonian Academy 
of Sciences and Arts Nikola Kljusev, among 
other things, will write that

“Any view and glimpse of the poems and 
poetry of Rada Vidinovska (Zhivojno, 1944), 
who today lives with her family in Toronto, 
Canada, has always been a constant and 
thorough ascension and a set of things and 
beauty in poetics, which this author recently 
cherishes and gifts us as pearls.

To read the poetry of Vidinovska, one 
of the biggest and most talented modern 
Macedonian poets from the diaspora 
(decorated with the prestigious award 
“Emigrant Charter” at the Struga Poetry 
Evenings for 1992), means to touch and 
unlock her secret female heart and beauty, 
in the middle of the ocean and crystal 
waterfalls of Niagara.

The latest poetic manuscript of 
Vidinovska entitled “Woman on the coast 
of the ocean” (Жена на брегот од океанот), 
is imaginary and gloriously revealed to us 
as a new ripening, courage, dreaming and 
revelation of what can leave some eternal 
trace, imprint, love or pain in the soul of the 
poet, above all, to the chronicle spaces and 
the endlessness of her eternal Macedonian 
landscapes and ascends.

Also, the Academician Nikola Kljusev 
wrote that the poetic manuscript “Woman on 
the shores of the ocean” by Rada Vidinovska, 

really deserves high ranks and valuations in 
Modern Macedonian Poetry, where the spirit 
of the author knows to touch the dreamt 
luxurious borders of her childhood, through 
the spirit and the house full of sighs and 
sunsets, and that Rada Vidinovska deserves 
highest compliments.

For the poem “Woman on the shore of the 
ocean”, MSc. Razme Kumbaroski will write 
that Rada Vidinovska is an extraordinary 
creative and literary phenomenon in the 
modern Macedonian literature, which has 
been waving a great poetic flag and spear for 
decades, between the sunrise and shores of 
the lakes Ontario and Erie.

Her poetic-cosmopolitan world and her 
journey from the Pelister Macedonian plains, 
to the great Canadian forests and northern 
places of the two oceans: the Pacific and the 
Atlantic Ocean, reveal a significant, gifted 
and talented ability in spiritual symbiosis 
and the survival of its poetics and sensibility. 
In essence, Vidinovska is the great poetess 
of both homelands: Canada and Macedonia, 
of the two suns, of the both places, of those 
two spiritual archipelagos of the human 
sunrise, through which zenith she reveals 
and knits her visual and poetic world. 

The most recent book of poems titled 
“Woman on the coast of the ocean”, above all, I 
discover as a great poetic rule with the world, 
like a lighthouse, a spark and beauty that 
lightens the great starry sky and the color 
of her linguistic desires, zones and ozones, 
of the existence and the essence “to preserve 
the acquired” (The Ovid). Vidinovska is aware 
of the appearance of the living metaphor, 
the living languages, the modernity and 
the absolutism of the practical mind and 
spirit. She is very close to the birches and 
the blows of her Ontarian storms and winds, 
to the issues for the migrations, the fateful 
revelations and the advent in the world - 
unknown: where silence and whisper are 
heard as a song or a stillness.



Рада и Маја    Rada and Maya



Иванов со фолклористи на „Македонка”    Ivanov with folklorists of “Makedonska”
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Рада Видиновска е позната на 
нашата македонска книжевна 
јавност. Досега таа напишала 

четиринаесет поетски остварувања кои 
излегоа во Македонија. Затоа, ние сме 
длабоко уверени дека нејзиниот книже
вен растеж станува сé повпечатлив, со ист 
или сличен тематски круг. Досега пред 
нас имаме поезија на спокојна и мудра 
реч, метафорички збогатена и изразно из
нијансирана. Значи, станува збор за автор 
кој сé поуверливо и се наложува на маке
донската  книжевна јавност.

Затоа, за книгата песни „ХАРФА“ на 
Рада Видиновска, Тоде Илиевски ќе изја
ви дека ова дело изобилува со една радост 
и една звучна убавина, со една радост и 
роза на женската нежност и питомина. 
Таа е преполна со плодни амбари и жита 
од детството, со несоници и тишините на 
нишалките родокрајни. Видиновска е го
лемата македонска поетеса од дијаспора
та, чиј живот и дар се песната и соништата 
на ветровите и харфите. Треба да се чујат 
струјните и воздишките на нејзината 
звучна харфа, на тие вишни вознесенија.

Во стихозбирката на турски јазик „Чок 
куси“, чиј превод е на  Есад Бајрам, кој, 

ИЗРАЗ НА ПОЕТСКИТЕ 
ЧУВСТВА НА РАДА 

ВИДИНОВСКА

меѓу другото ќе напише дека најновата 
книга песни на турски јазик е превод на 
нејзината деветта стихозбирка во која се 
поместени 52 објавени песни на Рада Ви
диновска. Песните ја откриваат Рада  со 
нејзиното поетско владеење како светил
ник, искра и убавина што го расветлува 
големото ѕвездено небо и колорит на неј
зините јазични копнежи. 

За стихозбирката „Бисери и кавали“ ќе 
биде објавено дека овој ракопис ќе си ги 
најде своите читатели – колку во таткови
ната и уште посигурно зад океаните, таму 
каде што македонската траума веќе има 
свои длабоки корени и апсолутни сушти
ни. Станува збор за поезија која недвојбе
но е апсолутен придонес на македонската 
литература, бидејќи, меѓу другото, влегу
ва како составка на еден континуитет кој 
ја одразува самобитноста на еден народ.

Во стихозбирката „Трендафилот од 
Живојно“, поетесата Рада Крстевска – Ви
диновска ќе напише дека оваа песна е за 
Димитрија Миладинов и неговиот јубилеј 
200 години од неговото раѓање (1810-2010), 
во која меѓу другото вели:

Во малото гратче Струга крај грнчар
ското тркало на таткото Христо и  мајката 
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Rada Vidinovska is known 
to our Macedonian literary 
public. So far she has written 

fourteen poetic works that were published 
in Macedonia. Therefore, we are deeply 
convinced that her literary ascent is 
becoming more and more impressive, with 
the same or similar thematic circle. So far, 
in front of us we have poetry of a tranquil 
and wise word, metaphorically enriched and 
expressly refined. Thus, we are talking about 
an author who is increasingly imposed to 
the Macedonian literary public.

Therefore, about the book of poems 
“HARP” (ХАРФА) by Rada Vidinovska, Tode 
Ilievski will say that this work abounds with 
a joy and a resounding beauty, with a joy and 
a rose of female tenderness and gentleness. 
It is full of fruitful barns and grains from 
childhood, with sleepless nights and silences 
of the swinging cradles from her homeland. 
Vidinovska is the great Macedonian poet 
from the Diaspora, whose life and gift are 
embodied in the poems and dreams of the 
winds and harps. The vibrations and sighs of 
her soundful harp should be heard, those of 
cherished ascents. 

In the book of poems “GÖÇ KUŞU” 
published in Turkish language translated 

by Esad Bajram, who, among other things, 
will write that the latest book of poems in 
Turkish is a translation of her ninth poetry 
collection with 52 published poems by Rada 
Vidinovska. The poems reveal Rada with 
her poetic rule as a lighthouse, a spark and 
beauty that illuminates the great starry sky 
and the coloring of her articulated desires.

For the poetry books “Pearls and 
Fifes” (Biseri i kavali) it will be said that 
this manuscript will find its readers – in 
the homeland and even more possibly 
behind the oceans, where the Macedonian 
trauma already has its deep roots and 
absolute essences. It is about poetry which 
undoubtedly makes its contribution to the 
Macedonian literature, because, among 
other things, it is included as an integral part 
of a continuity that reflects the originality 
of one nation.

In the poetry collection “Rose from 
Zhivojno” (Trendafilot od Zhivojno), the poet 
Rada Krstevska -Vidinovska will write that 
this is a poem devoted to Dimitrija Miladinov 
and the 200-year’s jubilee of his birth (1810-
2010), in which among other things she says:

In the small town of Struga near the 
potter’s wheel of his father Hristo, and 

POETIC EXPRESSIONS 
AND FEELINGS OF 
RADA VIDINOVSKA
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Султана – родена во потпелистерското 
село Магарево, Битолско се родија осумте 
чеда од стеблото и родот на браќата Ми
ладиновци: Димитрија, Тане (или Атанас), 
Мате, Апостол, Наум, Ана, Крста и најма
лиот Константин – како посмртче. Ди
митрија Миладинов беше нашиот голем 
учител, публицист, преведувач, опште
ственик, народен трибун и деец од XIX 
век, борец кој жестоко се спротивставува
ше на елинизмот и фанариотите, а, пред 
сé, голем народен предводник на кои им 
бил учител на цела преродбенска генера
ција како: Григор Прличев, Рајко Жинзи
фов, Партенија Зографски, Кузман Шап
карев, Ѓорѓија Пулевски, Марко Цепенков 
и други поборници на големото македон
ско-духовно еманципирање.

Се школувал во келијното училиште во 
Свети Наум, како и во Јанинската гимна
зија (1830/32), така што одлично ги изучу
ва грчкиот, францускиот и италијанскиот 
јазик. Бил учител во Струга, Охрид, Бито
ла, Кукуш, Прилеп.

По средбата со рускиот славист Виктор 
Григорович, започнува со своите браќа 
Наум и Константин со собирање на ма
кедонски народни песни, обичаи и веру
вања, испејани од грлата и устите на на
шите баби и прабаби...

На 24 јуни 1861 година во Загреб, со ме
ценство на големиот хрватски маг и бис
куп Јосип Јурај Штросмајер, излегува на 
мегдан нивната македонско-библиска 
книга, Зборникот на народни песни.

Наклеветен од фанариотите, затворен 
е на 16 февруари 1861 година, наводно за 
руска шпионажа и бунтовност против 
Турската Империја, така што од затворите 
во Охрид, Битола и Солун, преку Дардане
лите бил префрлен  во Стамбол, денешен 
Истанбул. Зборникот на народни песни 
на браќата Миладиновци, претставува 

 импозантна публикација и Света книга за 
нас Македонците.

Тоа се песни собрани од Струшко, Ох
ридско, Битолско, Прилепско, Кукушко, 
Велешко...

За стихозбирката „Огниште“, авторката 
Рада Видиновска, пак, ќе го напише след
ното: „Канада треба да има повеќе писа
тели од дијаспората и Македонија, што 
сето тоа претставува подобар и повисок 
национален идентитет, успех, резултат“.
(Нортоп ФРАЈ, канадски професор и тео
ретичар)

Надвор врне дожд. Ќе заплакам или ќе 
залипам пред доаѓањето на дождот. Во 
собата ги прелистувам старите страници, 
старите знаци и метафори. Тоа ме потсе
тува како собир пред селското огниште 
кога во Живојно, заедно со огнот, ги слу
шавме старите македонски приказни, 
песни, преданија, верувања. Огништето 
и топлината беа моите далечни поетски 
соништа, моите искушенија. Океанот од 
другата страна ме принудуваше со се
беси и со својата душа да ги преполнам 
 куферите со книгите на Анте Попоски, 
Блаже Конески, Гане Тодороски, Матеја, 
на Славко, Шопов, Радован – принцот на 
метафората, на Силјан, Веле, Бранко, Вес
на, Илин, Стрезовски, Кумбароски... Ги чи
там сега песните на моите колеги.

И така со сето мое семејство патував и 
сонував. Ги сонував убавите нешта на чо
векот. Никогаш не можев да го заборавам 
моето родно ОГНИШТЕ, мајчинскиот ма
кедонски јазик, идентитетот, чувството 
што се нарекува да бидеш поет, творец 
или народен даровит пејач. Господе, јас 
верував во тебе. Така никнуваше и песна
та „Липа од Торонто“ и стихот: „Зар може
ше липата да не ја љубиш, а мирисот да 
те повива и блажи, како дете во пелена“. 
Надвор, дождот сé уште врнеше...
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his mother Sultana - born in the village 
of Magarevo, Bitola region below Pelister 
were born eight children from the tree and 
family of Miladinov brothers: Dimitrija, 
Tane (or Atanas), Mate, Apostol, Naum, Ana, 
Krsto and the youngest Konstantin – born 
after his father’s death. Dimitrija Miladinov 
was our big teacher, publicist, translator, 
social worker,a national tribune and a 19th-
century activist,a fighter who fiercely 
opposedto Elinism and Phanariots, and 
above all a great people’s leader who was a 
teacher of all generation of national revival 
such as: Grigor Prlichev, Rajko Zhinzifov, 
Partenija Zografski, Kuzman Shapkarev, 
Gjorgjija Pulevski, Marko Cepenkov and 
others proponents of the great Macedonian-
spiritual emancipation.

He was educated at the cellar school in 
Saint Naum, as well as in the Janina High 
School (1830/32), so he gained excellent 
knowledge of the Greek, French and Italian 
languages. He was a teacher in Struga, 
Ohrid, Bitola, Kukush, Prilep.

After meeting with Russian Slavist Victor 
Grigorovich, began with his brothers Naum 
and Konstantin to collect Macedonian folk 
songs, customs and beliefs, sung from the 
throats and the mouths of our grandparents 
and grand-grandparents...

On June 24, 1861 in Zagreb, sponsored 
by the great Croatian figure the bishop 
Josip Juraj Strossmayer, came to the light 
of the day  their Macedonian-biblical book, 
Collection of folk songs. Slandered by the 
Phanariots, was imprisoned on February 
16, 1861, allegedly for Russian espionage 
and rebellion against Turkish Empire, 
so that from prisons in Ohrid, Bitola and 
Thessaloniki, through The Dardanelles were 
transferred to Stambol, now Istanbul. The 
collection of folk songs of the Miladinov  

Brothers is impressive publication and a 
Holy Book for us, Macedonians.

These are the songs collected from 
Struga, Ohrid, Bitola, Prilep, Kukush, Veles 
regions...

For the poetry collection “Fireplace” 
(Ogniste), the author Rada Vidinovska 
will write the following: “Canada should 
have more writers from the Diaspora and 
Macedonia, which represents better and 
higher national identity, success, result.” 
(Northrop Frye, Canadian professor and 
theoretician)

It is raining outside. I will cry or blubber 
before the rain comes. In my room I’m 
browsing the old pages, old signs and 
metaphors. It reminds me of a gathering in 
front of the village fireplace when in Zhivojno, 
gatheret around the fire, we listened to 
old Macedonian stories, songs, traditions, 
beliefs. The fireplace and heat were my 
distant poetic dreams, my temptations… The 
ocean on the other side forced me to fill my 
soul and my suitcases with the books of Ante 
Poposki, Blaze Koneski, Gane Todoroski, 
Mateja, Slavko, Shopov, Radovan - the prince 
of the metaphor, Siljan, Vele, Branko, Vesna, 
Ilin, Strezovski, Kumbaroski... I read now the 
poems of my colleagues.

And so with all my family I traveled and 
dreamed. I dreamed of the beautiful things 
experienced by the man. I could never 
forget my native FIREPLACE, my native 
Macedonian language, the identity, the 
feeling that is called being a poet, author 
or folk talented singer. God, I believed in 
you. So did the poem “Linden from Toronto” 
(Lipa od Toronto) and the verse: “Was not 
it possible for you to love the linden tree, 
and the smell to whine and bless you, as a 
child in a diaper”. Outside, the rain was still 
raining...



Од активностите на Рада    From the activities of Rada



Од активностите на Рада    From the activities of Rada
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Да се чита поезијата на Рада 
Крстевска-Видиновска, една 
од најталентираните совре

мени македонски поетеси од дијаспората, 
која е закитена со престижната значајна 
награда „Иселеничка грамота“ на Струш
ките вечери на поезијата за 1992, значи 
да се читаат и да се почувствуваат убави 
нешта за нејзината втора татковини, Ка
нада, а особено за нејзината убава родна 
балканска земја -  Македонија..

Така, во стихозбирката „Мајка Македо
нија“, под наслов „Мојот идентитет се вика 
Македонија“, Рада Видиновска ќе го напи
ше следното:

Почитувани мои читатели и слушатели.

Јас сум госпоѓата писателка и поетеса 
Рада Видиновска, родена во Живојно, би
толската корија, член сум на Друштвото 
на писателите на Македонија.

Денес заедно со моето семејство, мојот 
сопруг, моите деца и внуци, живеам и тво
рам неколку декади во Торонто, Онтарио 
– Канада, светската престолнина на уба
вината и бескрајноста. Јас сум среќна Ма
кедонка и наградувана писателка и автор 
од дијаспората. Мојата песна е запишана 
врз секоја ѕвезда и молња низ имињата на 
поетите од целиот свет.

МАКЕДОНИЈА 
ВО СРЦЕ ЈА НОСАМ

Мојот идентитет, постоење и ембрион, 
се раѓа во прекрасната библиска идила на 
Југозападна Македонија.

Јас сум горда Македонка и христијанка, 
што ја љубам и посакувам убавината, свет
лината и евангелијата на Бог, на нашиот 
Исус Христос. На никого не сум му одзела. 
Ангелски размислувам и пишувам, заед
но со ЛИПАТА ОД ТОРОНТО и сите плодо
ви и дарови божествени и заветени ги са
кам и љубам. Пред целиот свет и луѓето од 
сите нации, бои и раси, се самоспознавам 
и на Струшките вечери на поезијата сум 
ги изрецитирала моите најубави, антоло
гиски стихови. Постојам и живеам како 
чесна и питома мајка Македонка. 

Не се тоа соништа кога црквите и ма
настирите и во турско време постоеле, се 
граделе, живееле.

Македонскиот народ и тогаш опстоју
вал со сиот свој глас.

Не постоела сила што можела да ги про
мени имињата и духот на Цвета од драма
та „Македонска крвава свадба“ на вели
киот бард од Селци, Војдан Поп Георгиев 
Чернодрински, или, пак, на Калеш Анѓа од 
мариовскиот писател Стале Попов.

Идентитетот, името, постоењето – тоа 
се коренот и темелот за подигнувањето на 
мојата македонска куќа.
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To read the poetry of Rada 
Krstevska - Vidinovska, one 
of the most talented modern 

Macedonian poets from the Diaspora, who 
is decorated with the prestigious award 
“Emigrant Charter” at the Struga Poetry 
Evenings for 1992, means to read and to  
feel wonderful things about her second 
homeland, Canada, and especially for her 
beautiful native Balkan country - Macedonia.

Thus, in her book of poems “Mother 
Macedonia”, under the title “My Identity is 
called Macedonia”, Rada Vidinovska will 
write the following:

My dear readers and listeners.

I am the writer and poetess Mrs.Rada 
Vidinovska, born in Zhivojno, Bitola 
region, and I am a member of the Writers’ 
Association of Macedonia.

Today, together with my family, my 
husband, my children and grandchildren, I 
live and write for several decades in Toronto, 
Ontario, Canada, the world capital of beauty 
and infinity. I am a happy Macedonian 
woman, an award-winning writer and author 
from the Diaspora. My poem is written over 
the every star and lightning through the 
names of the poets around the world.

I HAVE MACEDONIA 
IN MY HEART

My identity, existence and embryo is born 
in the beautiful Biblical idyll of Southwestern 
Macedonia.

I am a proud Macedonian and a Christian 
woman who loves and desires the beauty, 
the illumination and the gospel of God, our 
Jesus Christ. I did not deprive anyone from 
anything. I think and write like an angel, 
together with the LINDEN FROM TORONTO, 
and I love and adore all the fruits and gifts 
of divine. In front of the whole world and 
the people of all nations, colors and races, 
I become self-aware and I have recited my 
most beautiful, anthological verses at the 
Struga Poetry Evenings. I exist and live as 
an honest and gentle Macedonian mother.

Those are not dreams of the churches and 
monasteries which existed, served and lived 
even in the Turkish times, when they were 
built.

The Macedonian people persisted to exist 
with all its efforts.

There was no power that could change 
the names and spirit of Cveta from “The 
Macedonian Bloody Wedding” drama 
written by the great bard from Selci, Vojdan 
Pop Georgiev Chernodrinski, or Kalesh 
Angja from the Mariovo writer Stale Popov.
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Со мене и моето воспитание, се раѓаа 
моите деца, моите пламени искри и јази
ци од домашното огниште.

Значи, јас сега постојам, живеам и по
седувам свој македонски и христијански 
идентитет, своја татковина, јазик и култу
ра. Таа татковина ми се вика мајка МАКЕ
ДОНИЈА.

Послушајте, послушајте ме сега убаво, 
вие мили чеда и патриоти...“

Од горното може да се заклучи дека 
иако далеку од дедовската земја, поетите 
Канаѓани од македонско потекло се бли
ски со Македонија, а  истовремено прет
ставуваат и дел од секојдневието и од 
вистината на демократска Канада. Затоа, 
нивните поетски остварувања се тесно 
поврзани со родниот крај, а имаат силни 
носталгични изливи на љубов кон старата 
и новата татковина, кон луѓето, кон прија
телите, кон убавото и кон сé што автори
те ги опкружува. Исто така, овие поетски 
остварувања се врзани за секојдневниот 
канадски живот, како и за личности и деј

ства од историјата од минатото, сегашно
ста и од иднината на македонскиот народ 
од сите делови на Македонија.

Во исто време Македонците од сите 
делови на Македонија, кои се занимава
ат со литературни остварувања, особено 
поетски дела, тие се и поети и чувари и 
вистински амбасадори на татковината, на 
јазикот, на литературата и на македонски
от и канадскиот народ и нација, воопшто. 
Овие дострели се изразени во голем број 
нивни песни, од кои дел од нив се дадени 
во оригинал, иако авторот си зборува на 
својот дијалект.

Рада Видиновска, заедно со својот со
пруг Борис (Борче) Видиновски, како и со 
другите членови на Друштвото „Браќа Ми
ладиновци“ е застапена со дел од нејзина
та поезија во збирката поезија „Корени“. 
Делото „Корени“ („Канадско-македонски 
литературни визии“) е едно од позначај
ните поетски остварувања на членовите 
на Литературното друштво „Браќа Мила
диновци“ при Македонската православна 
катедрална црква „Свети Климент Охрид
ски“ од Торонто. Тоа, всушност, претста
вува излив на чувства, желби, соништа, 
копнежи, болки, вистини, страдања и ра
дости, како и израз на голема љубов кон 
македонскиот и англискиот јазик.

Иако далеку од дедовската земја, по
етите Канаѓани од македонско потекло 
се блиски со Македонија, а истовремено 
претставуваат и дел од секојдневието и од 
вистината на демократска Канада. Затоа, 
нивните поетски остварувања се тесно 
поврзани со родниот крај, а имаат силни 
носталгични изливи на љубов кон ста
рата и новата татковина, кон луѓето, кон 
пријателите, кон убавото и кон сé она што 
авторите ги опкружува. Исто така, овие 
поетски остварувања се врзани за секојд
невниот канадски живот, како и за лично
сти и дејства од историјата од минатото, 
сегашноста и од иднината на македонски
от народ од сите делови на Македонија.
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VIDINOVSKI • SLAVÈ KATIN

The identity, the name, the existence - 
that is the root and the foundation for the 
erection of my Macedonian house.

With me and my upbringing, my children 
were born, my flaming sparks and tongues 
from my home fireplace.

So, now I exist, I live and own my own 
Macedonian and Christian identity, my 
native land, language and culture. My native 
land is called the mother MACEDONIA.

Listen, listen to me now carefully, you my 
dear children and patriots...“

It can be concluded from the above that, 
although far from the grandfather’s country, 
poets Canadians of Macedonian origin are 
close to Macedonia, and at the same time 
they represent part of everyday life and the 
truth of democratic Canada. Therefore, their 
poetic achievements are closely related to 
their native land, and have strong nostalgic 
outbursts of love for the old and new 
homeland, towards people, towards friends, 
towards the beautiful and everything that 
the writers are surrounded with. Also, these 
poetic achievements are tied to everyday 
Canadian life as well as to personalities and 
deeds from the history, from the past, the 
present and the future of the Macedonian 
people from all parts of Macedonia.

At the same time Macedonians from 
all parts of Macedonia who are skilled in 
writing, especially poetic works, are poets 
and guards and true ambassadors of the 
homeland, language, literature and the 
Macedonian and Canadian people and 
nation in general. These achievements are 
expressed in many of their poems, some of 
which are given in the original, although the 
author speaks her dialect.

Rada Vidinovska, together with her 
husband Boris (Borche) Vidinovski, as well 
as with the other members of the “Miladinov 
Brothers” Society, is represented with 
a part of her poetry in the collection of 
poetry “Roots” (Koreni). The work “Roots” 

(“Canadian-Macedonian literary visions”) 
(„Канадско-македонски литературни 
визии“)  is one of the more significant 
poetic achievements of the members of the 
Literary Society “ Miladinov Brothers “ at 
the Macedonian Orthodox Cathedral Church 
“St. Clement of Ohrid” from Toronto. This, in 
fact, is a burst of feelings, desires, dreams, 
longings, pains, truths, sufferings and joys, 
as well as an expression of great love for the 
Macedonian and English language.

Although far from their grandfather’s 
country, poets Canadians of Macedonian 
descent are closely related to Macedonia, 
and at the same time they represent a part 
of everyday life and the truth of democratic 
Canada. Therefore, their poetic achievements 
are closely related to their native land, and 
have strong nostalgic outbursts of love for 
the old and new homeland, towards people, 
towards friends, towards the beautiful and 
everything that the writers are surrounded 
with. These poetic achievements are also tied 
to everyday Canadian life, as well as to figures 
and actions from the history, from the past, 
the present and the future of the Macedonian 
people from all parts of Macedonia.





Куќата на Видиновци во Крстоар    The Vidinovski house in Krstoar

Струга    Struga
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По повод одбележувањето на 30-годиш
ниот јубилеј на Литературното друштво 
„Браќа Миладиновци“ од Торонто, Канада, 
излезе од печат стихозбирката „Поезијата 
– мојот живот“ од Рада Видиновска. Ова 
значајно

дело е четиринаесетто поетско оства
рување на познатата и призната македон
ска поетеса Рада Видиновска, која била 
претседател и е една од најактивните чле
нови на Литературното друштвото „Браќа 
Миладиновци“, кое е гранка на Соборна
та македонска православна црква „Свети 
Климент Охридски“ од Торонто

Стихозбирката „Поезијата – мојот жи
вот“ (2018, 1-160) која содржи сто поетски 
остварувања на поетесата Рада Видинов
ска е издание на издавачката куќа „Маке
донска искра“ од Скопје. Во поезијата се 
испреплетени нејзините две татковини, 
Македонија и Канада. Затоа поетските 
дела што таа ги напишала претставуваат 
убав пример и патоказ на една честита 
и трудољубива канадска Македонка, на 
која татковините ѝ е сé, и радост и тага и 
восхит...

Рада Крстевска-Видиновска е Канаѓан
ка од македонско потекло, родена во село
то Живојно, Битолско. Таа ја напуштила 
својата родна земја – Македонија, меѓу
тоа, спомените, мислата, љубовта, тага
та и патриотскиот дух кон татковината 
и својот народ не ја напуштиле. Ваквите 

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ СТИХОЗБИРКАТА 
„ПОЕЗИЈАТА – МОЈОТ ЖИВОТ“ НА 
РАДА ВИДИНОВСКА ОД ТОРОНТО

проникнувања на овие хоризонтали во 
животот на Рада Видиновска и нејзиниот 
сопруг Борис (Борче) Видиновски, како и 
сите Македонци ширум светот, ја откри
ваат сликата за библиската природа на 
древната земја, земјата на нивното потек
ло – Македонија.

Во 1970 година, Рада и Борис (Борче) Ви
диновски со своето семејство ја напушти
ле Македонија и емигрирале во Канада, 
во Торонто, каде, во текот на изминатите 
четириесеттина години активно се вклу
чиле во македонските иселенички орга
низации и црковни општини. Тие се чле
нови на Литературното друштво „Браќа 
Миладиновци“.

Демократска Канада е земјата каде 
Рада Видиновска стана македонски исе
ленички писател, поет, есеист и раска
жувач. Затоа, може да се рече дека во неј
зините скромни поетски рамки и преку 
нејзините дела се проектира македонска
та иселеничка историја. Таа е личност за 
почит и пример од кој можат и треба да се 
огледаат и други Македонци во двете тат
ковини, Канада и Македонија.

Поетските дела на Рада Видиновска се 
промовирани на многу места во Републи
ка Македонија и на северноамерикански
от континент. Тоа придонело таа да е прв 
лауреат на наградата „Иселеничка грамо
та“ во 1992 година, што за првпат Матицата 
на иселениците од Македонија ја  додели 
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на „Струшките вечери на поезијата“ за нај
добар поет од дијаспората. Рада е член на 
Друштвото на писателите на Македонија 
од 1994 година, а, исто така, и член на Ме
дитеранската академија „Браќа Милади
новци“ од Струга.

Стихозбирката „Поезијата – мојот жи
вот“, која содржи дел од нејзиното поетско 
остварување од нејзините тринаесет сти
хозбирки, ќе остане таа вечно да се сеќава 
на сите нејзини објавени дела. Истовреме
но најновата стихозбирка ќе остане како 
значаен иселенички документ за бројни 
поетски настани, дејства, личности, про
стори и збиднувања.

Сите четиринаесет поетски дела што 
ги напишала Рада Видиновска претста
вуваат убав пример за една трудољуби
ва иселеничка чија животната приказна, 
истовремено, е и скромен дел од историја

та на нејзиното родно Живојно и Крстоар, 
(местото на брачното живеење со Борис 
Видиновски), на Македонците во дијаспо
рата, а преку нив и на нивната татковина 
– Македонија.

Затоа, со право може да се каже дека 
Рада Видиновска во делото „Поезијата – 
мојот живот“ со нејзините поетски виду
вања настојува да навлезе во суштината на 
македонското и канадското живеење, на 
иселеничката вистина, слобода, иднина... 
Оттука и сознанието дека при општење
то со ова дело нѐ прави побогати за уште 
едно ново и продлабочено видување на по
етското пренесување на земјата и народот 
на кој им припаѓа Рада Видиновска, која 
е горда што се чувствува како канадска 
 Македонка или македонска Канаѓанка.

 Пишува: СЛАВЕ КАТИН



Рада и Борче со свои пријатели     Rada and Borche with their friends

Рада и Борче во Битола    Rada and Borche in Bitola 



Борче и Славе Катин     Borche and Slavè Katin

Од активностите на Борче    From the activities of Borche
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TO KRSTOAR WITH WORDS AND IMAGES

”ST. CHRISTOPHER” MONASTERY — 
THE SPIRITUAL CENTRE IN KRSTOAR

CHURCHES, MONASTERS AND NATURAL MONUMENTS IN KRSTOAR

BUKOVO MONASTERY “THE TRANSFIGURATION OF CHRIST” — 
A CENTRE FOR ALL PEOPLE

ИСТОРИСКОТО И ДУХОВНОТО 
ЖИВЕЕЊЕ ВО КРСТОАР

ОД ШИРОК СОКАК ДО МАНАСТИРОТ ВО КРСТОАР

ДО КРСТОАР СО ЗБОРОВИ И СЛИКИ   

МАНАСТИРОТ „СВЕТИ ХРИСТОФОР“ — 
ДУХОВЕН ЦЕНТАР ВО КРСТОАР

ЦРКВИ, МАНАСТИРИ И ПРИРОДНИ ЗНАМЕНИТОСТИ ВО КРСТОАР 

БУКОВСКИОТ МАНАСТИР „СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ ХРИСТОВО“ — 
СЕНАРОДЕН ДУХОВЕН ЦЕНТАР

III





Градскиот парк во Битола    The City Park in Bitola

Манастирот Св. Христофор     Monastery St. Cristophor



МАНАСТИРОТ ХРИСТОФОР 
КАЈ СЕЛОТО КРСТОАР

ТРИ МАНАСТИРИ ТЕ КРАСАТ,

ТРИ НЕБЕСНИ ОКЦА ТЕ ПУЛАТ,

КАКО ГИ ОБЛЕКУВАШ СО СРЕБРЕНА ВОДА

БИТОЛСКИТЕ ПОЛИЊА ВО СЕКОЕ ДОБА.

МАНАСТИРОТ ХРИСТОФОР КРЕПОСНО

ГИ ПОДРЖУВА ПОВИЦИТЕ И НА ТИЕ

ШТО СИ ЗАМИНАА, И НА ТИЕ,

ШТО СЕ ВРАЌААТ СО ЛИПОТ В ГРЛО.

А ОВДЕ, ВО ТОРОНТО, НОВ СВЕТ

ХРАМ СИ КРЕНАВМЕ, ВО ПРАЗНИЧНИ

И ДЕЛНИЧНИ ДНИ, ПРОШКА

ДА СИ ЗЕМЕМЕ И ДАВАМЕ

ПОРАДИ ГРЕВОТ ШТО ТЕ НАПУШТИВМЕ

СЕЛО МОЕ И СУДБИНО МОЈА ...

 Рада Видиновска



КОСТУРНИЦАТА НА 
КАЈМАКЧАЛАН

КОСКИТЕ СВЕДОЧАТ ЗА НАШИТЕ ПРЕДЦИ

ЈУНАЦИТЕ ОСТАНАА НА ПОСЛЕДНА СТРАЖА

КРВТА ГИ ВИКА ДЕЦАТА ДА ЗАПЕАТ ПЕСНА

КАЈШТО СЕ ВКРСТИЛЕ САБЈИТЕ ТРЕВА НЕ НИКНУВА

БРАТОТ ВО БРАТ КОПЈЕ ЗАБОДУВА

О НАРОДЕ МОЈ

ТЕШКО НА ЖЕДНИТЕ СЛЕП ВОДАЧ АКО ГИ ВОДИ

ОД НЕЗНАЈА И ЗЕМЈАТА ЌЕ ГОРИ

СÉ Е СКРИШНО ВО ТЕМЕЛИТЕ НА ПЛАНИНАТА

НА СПОМЕНИЦИТЕ ЗАПИШАНО Е:

ТОА ШТО БЕВМЕ НИЕ

ЌЕ БИДЕТЕ И ВИЕ

ТРАГИТЕ ЌЕ ВИ БИДАТ ЗАВЕАНИ ЗА НАВЕК

О НЕВИНИ ЛУДИ ГЛАВИ!

 Рада Видиновска



Железничката станица во Битола    The Train Station in Bitola

Хераклеа    Heraclea
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ОД ШИРОК СОКАК 
ДО МАНАСТИРОТ 

ВО КРСТОАР

Широк Сокак во Битола е 
едно од најубавите ме
ста за дружби и седенки 

на битолчани и дојденците во овој град на 
конзулите. Тука се разврзуваат муабети, се 
оживуваат спомени, се разменуваат идеи 
и се примаат и испраќаат абери. Или, ед
ноставно, се седи и опуштено и спокојно се 
ужива во кафето и во времето поминато со 
драги пријатели, познати, роднини... 

На ова македонско секојдневие со по
себни чувства се присетува брачната 
двојка Рада и Борче (Борис) Видиновски. 
За нив посебно останале спомените од 
младите години, кога доаѓале во Битола 
од нивните родни Живојно и Крстоар, за 
да ја посетат чаршијата и за да ѕирнат во 
дуќаните, бидејќи како и сите момчиња 
и девојчиња сакале модерна гардероба и 
убави фризури. Но, исто така, тие не мо
желе да оддолеат и на мирисот на тазе пе
чените симити, кифли, зелници, еклери и 
разни слатки и специјалитети. 

Изминатите години кога од Канада до
аѓале во родниот крај во Крстоар и во нив
ната Битола, многу често дел од дневните 
ритуали на Видиновски им биле и појадо
ците крај реката Драгор на традиционал
ната шкембе чорба. Тука се редат и без
број теми на топлото сонце и се прочитува 

по некоја интересна страница од новоку
пена книга. И задолжително се ѕирнува во 
дневните изданија на весниците, издвоју
вајќи новости на денот, коментирајќи на
стани, изјави или најразлични други ве
сти и информации. 

Секако, Рада и Борче Видиновски со 
посебно уживање, нога за нога, ја врват 
старата чаршија во бабам Битола. Секо
гаш воодушевувајќи се на занаетите кои 
опстоиле и не ги згаснало времето. Доде
ка на некои од стотина години - старите 
дуќани кепенците и катанците останале 
исти како реликвии во чаршијата, од вре
мето што поминало, од времето што тие се 
сеќаваат.

А кога Видиновски се искачуваат наго
ре накај раскошните зеленила на шумо
витиот извишен Пелистер, кон нивниот 
Крстоар, тие таму, под раскошните стебла 
на моликата и крај кладенците и потоци
те кај Хераклеја, плетат своја приказна на 
спокојот, обземени од убавините и таин
ствениот шепот на  големиот Пелистер. На 
тој раскрилен чувар на Битола, на Пелаго
нија и на Преспа, со богата флора и фауна, 
не случајно впишан во  енциклопедии и 
раскажуван на научни симпозиуми.

Секоја посета на Битола, и секое 
враќање во нивниот роден битолски крај, 
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FROM SHIROK SOKAK 
TO KRSTOAR′S 
MONASTERY

Shirok Sokak  (it is a long pedestrian 
street in Bitola) in Bitola is one of 
the most beautiful places where 

Bitola citizens, people from the neighbouring 
setltemens and those from Krstoar, as well 
as the newcomers in this city of consuls 
can spend time chatting with their friends 
while drinking and munching. Here they are 
chatting, memories are revived, ideas are 
exchanged, and news are reeceive and sent 
out. Or, they simply sit, relax and enjoy the 
coffee during the time spent with their dear 
friends, acquaintances, relative...

The spouses Rada and Borche (Boris) 
Vidinovski recalled this Macedonian 
everyday life with special feelings. For them, 
the memories of the early years when they 
came to Bitola from their native Zhivojno 
and Krstoar, to visit the bazaar and to look 
at the shops were particularly memorable. 
Because they were always a boy and a 
girl who wanted a modern wardrobe and 
beautiful hairstyles. But they also were not 
able to withstand the smell of freshly baked 
bun pie, rolls, pies, eklers and various sweets 
and specialties.

In the past years when they came from 
Canada to their home town in Krstoar and 
in their Bitola, part of Vidinovski family’s 
daily rituals were also their traditional 

tripesoup breakfasts by the Dragor River. 
When countless topics were discussed and 
interesting pages from a newly purchased 
book were read on the hot sun. And they 
always took a glance at the daily newspapers, 
singling out news of the day, commenting 
on events, statements or other various news 
and information. 

Of course, Rada and Borche Vidinovski, 
with a special enjoyment, very slowly 
walked through the old bazaar in Bitola. 
Always admiring the crafts that survived 
and were not disappeared in time. While 
on some of the hundred-year-old shops, 
the window shades and the padlocks 
remained the same as relics in the bazaar, 
witnessing the time that passed, the time 
they remembered.

And when Rada and Borche Vidinovski 
are walking up to the splendid greenery of 
the woody elevated Pelister, towards their 
Krstoar, under the gorgeous stems of molika 
and the endless wells and spring by Heraclea, 
they knit their own story of serenity, adored 
by the beauties and mysterious whisper of 
the great Pelister. That magnificent guard 
of Bitola, Pelagonia and Prespa, with its 
rich flora and fauna, was rightfully included 
in encyclopedias and narrated at scientific 
symposiums.
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на тој град-музеј и град на нивната мла
дост и времињата потоа, за Рада и Борче 
се преполни со чувства, и  постојано, ин
тересно и незаборавно доживување. Би
дејќи тие при доаѓањето во Македонија, 
во Битола, во Крстоар и Живојно, во се
гашноста имаат неброени средби, седен
ки, посети, разговори, прошетки, часови 
за одмор, промоции на поетски дела на 
Рада во Библиотеката кај Широк Сокак и 
други пријатни активности. 

Со пријателите од минатото, со своите 
блиски роднини, со старо-новите прија
тели и познајници, имаат многу средби и 
разделби низ сокаците и кафе-рестора
ните на чаршијата во Битола. А овој ми
лениумски град во пелагониските атари е 
пребогат со цивилизациски, археолошки, 
историски и какви сѐ не други вредности 
кои го вбројуваат во најпознатите и нај
долговечните на балканските простори.

Рада и Борче Видиновски се дружељу
биви луѓе, креативци, поети и силни ро
дољуби, многупати, уште од раните утра 
од Крстоар доаѓаат во Битола за да го 
почнат денот од кај раскошниот Битолски 
парк и градското шеталиште-познатата 
маршрута на одмор и рекреација за рекре
ативците и спортистите и да продолжат 
по Широк Сокак. 

За Рада и Борче неодминлива дестина
ција е Широк Сокак, најпознатиот сокак, 
кој е со посебен шмек, шарм и поседува 
посебна атмосфера и амбиент. На сокакот 
што е опеан во песните, запишан во кни
гите и запаметен во спомените, се одви
ваат најразлични настани. Често се вкр
стуваат погледи, желби и видувања, или 
се густира лезет-кафе со локум, чаша вода 
или пресна бира, се разбира, кој како по
сакува и милува. 

Затоа и во стиховите на Рада има  поет
ски изблици за Широк Сокак, за Живојно, 
за Крстоар, за Македонија. И кога одвре
ме-навреме си приспомнува за времиња
та на своето детство и младост, секогаш се 
тоа незаборавни денови и години кои Рада, 
на свој начин ги оживува и  преживува. 

Се присетува како во дворовите и на сока
ците, на ливадите и крај вечерните огнови 
се дружеле со врсниците, забавувајќи се 
со нивните омилени приказни и разните 
игри. Или кога рано наутро нив ги буделе 
песните на славеите, лаежот на кучињата, 
довикувањата на соседите дека е време да 
се оди во бавчите и градините...

Рада во својата поезија опишува и се 
присетува како газела во ладните бистри 
потоци, како берела јагоди, јаболка или 
цвеќиња од кои се ширеле опојни мириси. 
Со тие цвеќиња со другарките се кителе 
во косите и на фустаните. Грмнувале та
паните за празниците и оро големо се раз
вивало сред село, на која младоста била 
најубавиот декор. Моми и ергени, песни 
пееле, најубаво оро играле, а и многу сим
патии се раѓале.

Рада била воодушевена и од песните на 
жетварите кога во Живојно го собирале 
родот од полињата. Секако, дека незабо
равни се и вечерните седенки и дружби
те со другарките. Тогаш, со смеа и убаво 
расположение се дочекувале вечерите, а 
момите многупати загледани во ѕвездите 
ги спомнувале желбите и младешките со
ништа, мечти и надежи. 

Незаборав на Рада и Борче се и средби
те во хотелот „Епинал“ во Битола со нивни 
другари и другарки од детството, младо
ста и училишните клупи. Притоа, многу
пати присетувајќи се на разни случки и на 
нивните желби и планови тогаш, како и 
каде натаму ќе ги однеле животните меч
ти, планови и патишта. Тие се присету
ваат како се родила идејата да тргнат по 
белиот непознат свет, во потрага по нов 
живот и нови предизвици, во демократ
ска Канада.

Исто така, се присетуваат како, токму 
Канада ја одбрале за нивен втор семеен 
и постојан дом. Но, и како татковината, 
нивната библиска Македонија, останала 
да биде блесокот и животната амајлија во 
душата, да биде нивната бескрајна љубов 
во срцата и мислите, во творештвото, неза
боравот...
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At every visit to Bitola, and every return 
to their native Bitola region, to that city-
museum and the city of their youth and 
the times after, Rada and Borce are full of 
feelings, and a constant, interesting and 
unforgettable experience. Because when 
they come to Macedonia, in Bitola, Krstoar 
and Zivojno, they have many meetings, 
sessions, visits, conversations, walks, 
resting hours, promotion of poetry works of 
Rada at the Library at the Shirok Sokak and 
other pleasant activities.

They have many meetings and partings 
with their friends from the past, with their 
close relatives, with old and new friends 
and acquaintances through the alleys 
and coffee shops in the Bitola bazaar. And 
this millennium-old city in the Pelagonia 
valley is rich in civilizational, archeological, 
historical and other values that deserve 
their place among the most famous and 
longliving cities in the Balkan region.

Rada and Borce Vidinovski are friendly 
people, creative, poets and devoted patriots. 
Many times early in the morning they go from 
Krstoar to Bitola to start the day from the 
luxurious Bitola park and the city promenade-
the famous route for rest and recreation and to 
continue toward Shirok Sokak. 

For Rada and Borche the unavoidable 
destination is the Shirok Sokak, the most 
famous alley, which has a special spirit, 
charm and a special atmosphere and 
ambience. A variety of events are taking 
place in the alley which is sung in the songs, 
written in the books and remembered in the 
memories. Some of them exchange glances 
and desires; others enjoy their black coffee 
with Turkish delight, a glass of water or a 
fresh beer, of course, depending on their 
wish or preference.

That is why the poems of the Rada have 
poetic outburst when she writes about 
Shirok Sokak, Zhivojno, Krstoar, Macedonia. 
And when, from time to time, she recalls 
the times of her childhood and youth, those 
are always unforgettable days and years 

that Rada, in her own way, brings to life 
and live with them. She recalls how in the 
yards and in the alleys, in the meadows and 
beside the evening fires with her peers, she 
enjoyed having fun with her favorite stories 
and in various games. Or when early in the 
morning they were awakened by the songs 
of the nightingales, the bark of the dogs, the 
neighbors’ yelling that it was time to go to 
the fields and gardens...

In her poetry, Rada describes and recalls 
how she walked in the clear streams, how 
she picked strawberries, apples, or flowers, 
which radiated subtle scents. Rada and 
her female friends used those flowers to 
decorate their hair and dresses. The drums 
“thundered” when holidays were celebrated, 
and a folk dance started in the middle of the 
village, where youth was the most beautiful 
decor. Single girls and boys were singing and 
dancing and many of them fell in love.

Rada was also impressed by the songs 
of the harvesters when they collected the 
crop from the fields in Zivojno. Of course, 
the evening sessions and friendships 
with friends are unforgettable. Then, with 
laughter and nice mood, they enjoyed the 
evenings when the girls looking at the stars 
talked about their wishes, dreams and hopes.

Rada and Borche could not forget their 
meetings in the hotel “Epinal” in Bitola with 
their friends from childhood, youth and 
school days. They recalled various events 
and their wishes and plans when they were 
young. They discussed where their wishes, 
plans and life paths would lead them. They 
recalled how the idea of emigration in the 
unknown world was born in search of a new 
life and new challenges, in Canadian country 
of democracy.

They also recalled howit happened to 
choose Canada for their second family 
and permanent home. But, also how 
their homeland, their biblical Macedonia 
remained to be the glitter and life amulet in 
their soul, to be their endless love in their 
hearts and minds, in creation, memorabilia... 



Дел од центарот на Битола     A part of the Center of Bitola



Панорама на Крстоар     Panoramic view of Krstoar
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ДО КРСТОАР СО 
ЗБОРОВИ И СЛИКИ

Кога патник ќе пристигне на 
Железничката станица во 
Битола, која е своевиден па

метник на времето и настаните низ из
минатото столетие, го заплиснува (вед
наш на излезот го пресретнува) чистиот 
воздух кој доаѓа од Баба Планина  преку  
раскошниот Градски парк,таму, од десна
та страна има неколку улици кои водат на 
различни страни во Битола. Низ паркот 
се стасува до Музејот, а оттаму по Широк 
Сокак до сите дестинации на градот под 
Пелистер. Исто така, еден пат води кон 
„Гини Маале“, а друг како заобиколница 
на Битола води кон Прилеп.. 

Веднаш на излезот од Железничката 
станица по еден пат на југ   се оди кон Хе
раклеја, а понатаму десно еден крак води 
кон Буково, Крстоар, Бистрица и продол
жува кон леринските села, а лево кон Кра
вари и граничниот премин Меџитлија, за 
да  се продолжи кон Лерин, Костур, Воден 
и Солун.

Ние тргнавме кон Хераклеја Линкен
стис, кон таа македонска убавица, еден 
од најзначајните археолошки локалитети 
во Македонија. Се наоѓа на јужната пери
ферија на градот Битола, во подножјето 
на планината Баба, на патот од Битола 

кон Крстоар. Хераклеја била градска на
селба од старомакедонско време до сред
ниот век. 

Основана е кон средината на IV век 
пред н.е. од страна на кралот Филип II Ма
кедонски, како важен стратегиски пункт. 
Од повеќе причини, остатоците од мате
ријалната култура од старомакедонската 
фаза на животот археолошки доволно не 
се истражени. Експертите велат дека мал 
простор од богатата античка реткост е на 
светлината на денот и мамка за илјадни
ците туристи кои катадневно  го посету
ваат овој исклучително вреден и зачуван 
град на вековите. 

Инаку, Хераклеја Линкестис името го 
добила според Херакле, митскиот јунак и 
родоначалник на македонската кралска 
династија Аргеади, додека епитетот Лин
кестис со значење „Линкестидска“, доаѓа 
од називот на регионот Линкестида во кој 
се наоѓал градот, а во кој живеело древно
то македонско племе Линкестиди. 

Овој многу значаен македонски архе
олошки локалитет е сместен во плодна
та рамнина, која од север е заштитена од 
планината Баба, односно ридот Тумбе 
Кафе и реката Сива Вода на југ, Хераклеја 
опстојала и се развила во една значајна 
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When a passenger arrives 
at the Railway Station in 
Bitola, which is a kind of 

monument of time and events over the past 
century, he is overwhelmed by the pure 
air coming from Baba Mountain through 
the splendid City Park. There, on the right 
side there are several streets that lead to 
different sides of Bitola. One can reach the 
Museum walking through the park, and 
from there, accross the Shirok Sokak to all 
the destinations of the city located under 
Pelister. Also, one way leads to “Gini Maale”, 
and another as a bypass of Bitola leads 
toward the city of Prilep 

Next to the exit of the Railway Station, one 
road goes to the south toward Heraklea, and 
furthermore on the right side one road leads 
to Bukovo, Krstoar, Bistrica and continues 
to the villages of Florina region, and on the 
left toward Kravari and the border crossing 
Medzitlija, to continue towards Florina, 
Kastoria, Edessa and Thessaloniki.

We went to Heraclea Lyncestis, towards 
that Macedonian beauty, one of the most 
important archaeological sites in Macedonia. 
It is located on the southern outskirts of the 
city of Bitola, at the foot of Mount Baba, on 
the road from Bitola to Krstoar. Heraclea was 

a city settlement from the Old Macedonian 
time until the Middle Ages.

It was founded in the middle of the 4th 
century BC. by King Philip II of Macedon 
as an important strategic point. For many 
reasons, the remainders of the material 
culture from the Old Macedonian phase 
of life are not sufficiently explored from 
archaeological point of view. Experts say 
that a small area of the rich ancient rarity 
which radiates during the daylight is the bait 
for the thousands of tourists who every day 
visit this extremely valuable and preserved 
city of centuries.

However, Heraclea Lyncestis got its name 
after Heracles, the mythical hero and the 
founder of the Macedonian royal dynasty 
Argead, while the epithet Lyncestis with 
the meaning of “Lyncestae” comes from the 
name of the Lynkestida region in which the 
city was located, and was inhabited by the 
ancient Macedonian tribe Lyncestae. 

This very important Macedonian archaeo-
logical site is located in the fertile plain, 
protected from the mountain Baba from 
the north, that is, the hill Tumbe Café and 
the river Siva Voda in the south, Heraclea 
survived and developed into a significant 
crossroads on the Via Egnatia road linking 
Durres and the Bosphorus.
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раскрсница на патот Виа Игнација кој ги 
поврзувал Драч и Босфорот. 

Според пишаните извори, по освоју
вањето на Линкестида, Филип II Маке
донски подигнал тврдина (веројатно Хе
раклеја) преку која можел да контролира 
дел од кралството. Исто така, постои по
даток според кој во почетокот на II век 
пр. н.е., за време на војните со Римјаните, 
македонскиот крал Филип V изградил не
колку тврдини во пограничните области 
за да ја осигура границата на кралството.

Во 473 година, при продорот кон Југ, Го
тите ја освоиле и Хераклеја. И уништиле го
лем дел од градот. Но, не е утврден точниот 
обем на уништувањето. Во текот на VI век 
градот повторно бил нападнат од варвари
те и при крајот на VI век животот во Хера
клеја дефинитивно замрел, но останала да 
трае нејзината посебност и вредност.

Ја напуштивме Хераклеја и го продол
живме нашето патување по асфалтниот пат 
што води кон Крстоар. Оттаму, на исток го 
гледавме Пелагониското Поле, во кое жет
вата беше во силен ек, а на запад под Баба 
Планина се распострела населбата Буков
ски Ливади, во која има десетина станбени 
улици и се наоѓа на влезот во селото. Оваа 
населба се смета за дел од Буково, а всуш
ност е едно предградие на Битола.

Но се чини Буково е многу познато во 
голем број домаќинства во земјата и све
тот по „буковскиот пипер“. Така, од буков
ските сушени пиперки, населението по  
свои оригинални рецепти и традиција, на 
свој начин прави и благ и лут  пипер, по
знат како „буковец“

Го продолживме нашето патување кон 
Бистрица, поранешен општински центар, 
кој е на неколку километри од Хераклеја. 
На среде пат застанавме кај патоказот 
чија стрелка не поведе кон Крстоар. Ас
фалтниот пат е потесен од оној што води 
кон Бистрица, но и тој е асфалтиран и по 
угорницата моравме со автомобилот да 
возиме побавно.

Почнувајќи од скршнувањето на па
тот за Крстоар ги гледавме новите објек
ти изградени покрај оваа патна артерија. 
 Интересна беше современата куќа на кр
стоарецот кој живее во Шведска. Таа е из
градена до патот и е оградена со ѕидови 
на чиј влез се сместени скулптури на два 
македонски лава.

Веднаш понатаму по угорницата ста
савме до централната селска чешма, која 
одамна била место на средби и видувања, 
на муабети и спомени што   му одолева 
на просторот и на времето. Застанавме 
кај чешмата од каде се делат два асфалт
ни патишта. Едниот високо се издигнува 
низ селото кон манастирите „Свети Кри
стофер“ и „Свети Ѓорѓи“, а другиот, на 
десната страна води кон еден современ 
дел на Крстоар. 

На крајот на улицата на едно рамниште 
е куќата на Видиновци, каде ги сретнавме 
Борче и Рада, кои вложиле многу труд и 
средства, да го реновираат  овој семеен дом 
со цел да имаат свое катче во Крстоар и да ги 
зачуваат спомените на нивното  поколение 
од минатото. Нивниот амбиент го збогату
ва убавата и  современа македонска куќа на 
неколку ката и со широки балкони.

Куќата на Видиновци во Крстоар е 
типична македонска градба. Со ренови
рањето на објектот зачувани се старите 
камени ѕидови кои се карактеристични 
за македонските села, но во куќата сé е 
ново и современо, за домаќините да се 
чувствуваат како да се во Канада. Дво
рот, пак, во кој поминавме повеќе часа со 
ладно битолско пиво е огромен со една 
каскада каде пораснал висок орев и една 
дуња. Оттука како на дланка ја гледавме 
пространата Пелагонија и се воодуше
вувавме на тој прекрасен дел од маке
донската земја. Прекрасна панорама се 
пружа кога се седи во дворот под раскош
ните стебла  дрва, тогаш како на дланка 
се има парче простор од својата таткови
на Македонија. 
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According to written sources, after the 
conquest of Lynkestida, Philip II of Macedon 
built a fortress (probably Heraclea) through 
which he could control a part of the kingdom. 
There is also a data according to which at 
the beginning of the second century BC, 
during the wars against the Romans, the 
Macedonian King Philip V built several 
fortresses in the border areas to secure the 
border of the kingdom.

In 473, during the penetration to the 
south, the Goths also conquered Heraclea. 
And they destroyed a major part of the city. 
But the exact extent of destruction has not 
been determined. During the VI century, the 
city was again invaded by the barbarians and 
at the end of the 6th century life in Heraclea 
definitely stopped to exist, but its specifity 
and value remained.

We left Heraclea and we continued our 
journey along the asphalt road leading 
to the Krstoar. From there, we could see 
the Pelagonia Field in the east, where the 
harvest season took its high peak, and 
the settlement Bukovski Livadi, with its a 
dozen of streets located at the entrance to 
the village was spread to the west at the 
foot of Baba Mountain. This settlement is 
considered as a part of Bukovo, and in fact it 
is a suburb of Bitola.

But Bukovo seems to be very famous in 
many households in the country and the 
world after the “Bukovo pepper”. Thus, 
from Bukovo dried peppers, the population 
according to its original recipes and 
tradition, in its own way makes mild and hot 
pepper, known as “Bukovec “.

We continued our journey to Bistrica, a 
former municipal center, which is several 
kilometers away from Heraclea. In the middle 
of the road we stopped at the road sign which 
arrow led us to Krstoar. The asphalt road is 
narrower than the one leading to Bistrica, 
but it is also asphalted and we had to drive 
slowly up the hill.

When we reached the crossroad toward 
Krstoar, we saw the new buildings built 
along the main road. We were amazed by 
the modern house owned by an inhabitant of 
Krstoar who at that time lived in Sweden. It 
is built up next to the road and is fenced with 
walls on which entrance are cast sculptures 
of two Macedonian lions.

We went on along the road and reached 
the central village fountain, which has long 
been a place of meetings and gatherings, 
conversations and memories that resists 
to the space and time. We stopped at the 
fountain from where two asphalt roads 
are branched. One of the roads goes above 
the village toward the monasteries “Saint 
Christopher” and “St. George”, and the other, 
on the right side leads to a modern part of 
Krstoar.

At the end of the street is the house of 
Vidinovski family, where we met Borche and 
Rada, who invested a lot of work and money 
to renovate this family home in order to have 
their own corner in Krstoar and to preserve 
the memories of their past generations. 
Their ambient is enriched with the beautiful 
and modern Macedonian house on several 
floors and wide balconies.

The house of Vidinovski family in Krstoar 
is a typical Macedonian construction. The 
renovation of the building preserved the 
old stone walls that are characteristic for 
the Macedonian villages, but everything in 
the house is new and modern, for the hosts 
to feel like they are in Canada. The yard, 
where we spent more hours with cold Bitola 
beer, is huge with a cascade where a high 
nut tree and a quince tree grew. From there, 
as on the palm, we could see the spacious 
Pelagonia valley and we admired this part of 
the Macedonian country. What a beautiful 
sight we had while sitting in the yard under 
the branched trees, and watching with 
admiration that piece of space of our native 
Macedonia.
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Се чини дека селото Крстоар е 
најпознато по манастирот „Све
ти Христофор“. Овој духовен 

центар за Крстоар и за битолскиот крај е 
посветен на маченикот свети Христофор. 
Тој православен манастир на Преспан
ско-пелагониската епархија на Маке
донската православна црква – Охридска 
архиепископија МПЦ-ОА, се наоѓа еден 
километар југозападно над селото Крсто
ар и околу 5 километри од Битола. Оваа 
локација, според кажувањата на старите 
битолчани била едно од омилените из
летнички места со традиција уште од XIX 
век. За потеклото на тој манастир малку 
се знае, но, со Буковскиот манастир, сека
ко, бил славјански, македонски.

Манастирот  е изграден како црква во 
1837 година, а е реновирана во 1926 годи
на. Архитектонски, храмот е еднокорабна 
зграда со петстрана апсида на исток. По
стојат три влеза - два кон наосот од север 
и од запад и мала дупка од југоисток ди
ректно кон олтарот. 

Во тоа се уверивме кога во 2018 годи
на, на празникот Свети Кристофер бевме 
присутни на големата прослава, за која 
народот како река се движеше по асфалт
ниот пат низ Крстоар до манастирот. 
Таму се пееше, се играше и се гоштеваше. 

МАНАСТИРОТ 
„СВЕТИ ХРИСТОФОР“ – 

ДУХОВЕН ЦЕНТАР 
ВО КРСТОАР

Средствата за оркестарот кој ги веселеше 
присутните на панаѓурот беа донирани од 
Борче и Рада Видиновски и од нивното се
мејство, во знак на почит на манастирот, 
на селото и дојденците на прославата.

При посетата на манастирот може да се 
види дека на мермерната плоча над север
ниот влез е испишана кратката историја на 
црквата. Црквата во манастирот е подиг
ната во XIX век (1837 година, а според дру
ги извори 1806 година), а обновена е во 1926 
година. Таа е голема еднокорабна градба, 
со петстрана апсида на исток. Постојат 
три влеза – два кон наосот од западната и 
северната страна, а дирекно во олтарниот 
простор може  да се комуницира низ по
себната врата на југоисточната страна.

Над западниот влез, вниманието го 
привлекува насликаната претстава на 
свети Христофор. Тој е насликан во ме
даљон, претставен во цел раст. На рамото 
го носи малиот Христос, додека во едната 
рака држи копје а со левата го придржува 
маченичкиот крст. Во долниот дел е ис
пишана годината 1926, како време на сли
кањето на оваа претстава.

Во внатрешноста на храмот нема сочу
вано ѕидно сликарство од времето на из
градбата на црквата во XIX век. Она што 



133HISTORICAL AND SPIRITUAL LIFE IN KRSTOAR

”ST. CHRISTOPHER” 
MONASTERY – 

THE SPIRITUAL CENTRE 
IN KRSTOAR

It seems that the village of Krstoaa 
is best known for its monastery “St. 
Christopher”. This spiritual center for 

Krstoar and the Bitola region is dedicated to 
the martyr St. Christopher. That Orthodox 
monastery at the Prespa-Pelagonia diocese 
of the Macedonian Orthodox Church - Ohrid 
Archbishopric (MOC-OA) is located 1 km 
southwest above the village of Krstoar 
and about 5 km away from Bitola. This site, 
according to the stories of the old people 
from Bitola, was one of the favorite picnic 
spots since the 19th century. There are 
no sufficient data on the establishment 
of this monastery, but, it is known that 
together with the Bukovo Monastery, it was 
undoubtedly Slavic, Macedonian.

The monastery was built as a church in 
1837 and restored in 1926. Architecturally, 
the temple is a one-aisled building with a 
five-sided apse in the east. There are three 
entrances - two to the nave from the north 
and west and a small entrance from the 
southeast leading directly to the altar. 

We saw the beauty of this monastery when, 
in 2018, for the occasion of St. Christopher’s 
feast we were present at the great celebration. 
We saw a river of people rushing along the 
asphalt road through Krstoar to the monastery. 
The visitors sang, danced and enjoyed the food 

and drinks. The money for the orchestra that 
amused the visitors were donated by Borche 
and Rada Vidinovski and their family in honor 
of the monastery, the village and the visitors 
at the celebration

During the visit to the monastery, one 
can see that the brief history of the church is 
written on the marble slab above the northern 
entrance. The church in the monastery 
was erected in the XIX century (1837, and 
according to other sources in 1806), and 
was restored in 1926. It is a large one-aisled 
building with a five-sided apse in the east. 
There are three entrances - two to the nave 
from the west and north sides, and the altar 
space can be directly approached through the 
special door on the southeast side.

Above the western entrance, one’s 
attention is attracted by the painted 
portrait of St. Christopher. Hi is painted 
in a medallion, represented in full size. He 
carries the little Christ on his shoulder 
while holding a spear in his right hand and 
holding the martyr’s cross with his left hand. 
In the lower part is written the year of 1926, 
signifing the time of this.

In the interior of the temple there is no 
preserved wall paintings from the time of 
the construction of the church in the XIX 
century. What can we see today in the apse 
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денес може да се види во апсидата на црк
вата и на темето од сводот, е насликано во 
времето на нејзината обнова.

Иконостасот во црквата, кој се состои 
од три реда на икони, царски двери и ви
соки врати на јужниот и северниот дел, 
исто така, е направен во третата декада 
на XX век. Од XIX век, како сведоштво на 
уметноста од тој период, се сочувани само 
неколкуте празнични икони.

За жал, кога го посетивме манастирот се 
уверивме дека е во лоша состојба и се по
требни поголеми градежни зафати, со цел 
да се зачува оригиналната архитектура. 
Бевме информирани дека како донација 
средства се обезбедени од селаните на Кр
стоар и нивните пријатели, но подолго вре
ме се чека на администрацијата за дозвола. 

Во оваа пригода ќе се послужиме со пи
шувањето на Георги Трајчев во неговото 
дело „Манастирите во Македонија“ (Софија, 
1933 г.), кој за Крстоарскиот манастирот 
„Свети Христофор“ го забележал следното:  

„Крстоарскиот манастир е час и полови
на оддалечен од Битола по јужната насока, 
во полите на Пелистер. Крај него се наоѓа 
стара дабова шума. Тоа е едно прекрасно 
сенчесто и свежо место, со чешма од која 
постојано тече студена кристална вода 
која се собира во недрата на Пелистер. Ма
настирот не претставува нешто особено. 
Тоа е една мала селска црква, изградена во 
1806 година, која во постаро време служе
ше за храм на селата Крстоар и Буково.

Околу црквичката има неколку дасчени 
и разнебитени одаи, каде летуваат болни 
граѓани за промена на воздухот. Селскиот 
свештеник ја опслужува црквата. Повеќе 
прекасното сенчево место, со студената 
вода, дава значење на овој манастир, откол
ку неговата светост. Доколку ги нема тие 
убавини, името на манастирот би замрело.

Без оглед на сѐ, во не така далечното 
минато, тој манастир станал познат по 
борбата поради неговото владение меѓу 
селаните и грчкиот владика. 

Селото Крстоар, етнички чисто (маке
донско – н.з), со 50 куќи го признаваше 
ведомството (власта – н.з.) на егзархија
та; манастирската црква беше храмот кој 
служеше за богомолство на селаните. Со 
селото и црквата требаше да мине под ег
зархиска управа. Токму тоа го оспоруваше 
грчкиот владика, имајќи барање дека тој 
ја осветил. Значи, според таа логика, црк
вата му припаѓа на владиката бидејќи ја 
осветил, а не на населението кое ја изгра
дило? Властите секогаш ја држеле страна
та на грчкиот владика. И селаните биле 
принудени, по долгите процеси да си из
градат нова црква за да  се запусти мана
стирот потоа. 

За потеклото на тој манастир ништо не 
се знае. Но, за Буковскиот манастир, сека
ко, се знае дека бил славјански, за што све
дочи една стара ракописна книга „Сбор
никъ похвалънихъ словъ или Метафрасъ“ 
од XVI век (Арх. Антонинъ, ibid. 364).“

Во Крстоарскиот манастир „Свети Хри
стофор“, кој бил и сé уште е посакувана 
дестинација за излет во близина на Бито
ла, за време на Првата светска војна била 
сместена војската на Антатата за што све
дочат повеќе фотографии.

Исто така, малку е познато дека мо
штите на монахињата преп. Стефанида 
Скадарско-битолска  се наоѓаат во ма
настирот „Свети Христофор“ во Крстоар 
чии свети мошти од неодамна на неколку 
празници се изложуваат во манастирот 
во село Крстоар.

 Имено, иако монахињата сé уште не е 
официјално канонизирана, верниците, се
пак, ја сметаат за светица и голема сoвре
мена подвижница. Таа била родум од око
лината на Скадар. Крштеното име ñ било 
Стевка Ѓурчевиќ (Ђурчевић). Кога во 1933 
година Србите биле протерани од Алба
нијa, се преселила на Косово. Монаштвото 
го примила во битолското сиропиталиште 
Богдај, каде и се упокоила во 1945 година, 
од раните здобиени од Германците.
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of the church and in the arch of the vault, is 
painted at the time of its restoration.

The iconostasis in the church, which 
has three rows of icons, imperial gates and 
high doors on the southern and northern 
part, were also made in the third decade of 
the 20th century. From the 19th century, as 
a testimony of the art of that period, only a 
few festive icons are preserved.

Unfortunately, when we visited the 
monastery, we noticed that it was in a poor 
condition and needed more construction 
works in order to preserve the original 
architecture. We were told that the funds 
were provided as a donation from the 
villagers of Krstoar and their friends, but 
it takes a long period of time to obtain a 
permission from the local administration.

On this occasion we will use the writing of 
Georgi Trajchev in his work “The Monasteries 
in Macedonia” (Sofia, 1933), which for the 
Krstoar Monastery “St. Christopher” wrote 
the following:

“The Krstoar Monastery is llocated about 
an hour and a half away from Bitola in the 
south direction, in the shades of Pelister. There 
is an old oak forest next to it. It is a beautifully 
shady and fresh place, with a fontain from 
which constantly flows cold crystalline water 
that is accumulated in the bosoms of Pelister. 
The monastery is not monumental at all. It is a 
small village church, built in 1806, which in the 
old days served as a temple for the villages of 
Krstoar and Bukovo.

Around the church there are several 
ruined chambers made of wooden boards, 
where sick citizens stay to breath a fresh air. 
The village priest serves the church. It is the 
beautiful shady place, with cold water, which 
gives special importance to this monastery, 
rather than its sacredness. If there are no 
such beauties, the name of the monastery 
would extinguish.

Regardless of everything, in the not so 
distant past, that monastery became famous 

for the battle over its possession among the 
peasants and the Greek bishop.

The village of Krstoar, although inhabited 
only by ethnic Macedonians, with its 50 
houses recognized the authority of the 
Exarchate; the monastery church was 
the temple that served for prayer of the 
inhabitants. Together with the village, 
church was also to fall under the Exarchate 
rule. That was exactly what the Greek bishop 
contested, claiming that he sanctified 
it. Therefore, according to that logic, the 
church belongs to the bishop because he has 
sanctified it, not to the population that has 
built it? The authorities always were on the 
side of the Greek bishop. And the inhabitants 
were forced to build a new church after 
which the monastery was neglected. 

Nothing is known about the origin of this 
monastery. But, together with the Bukovo 
Monastery, it was certainly Slavic, as 
evidenced by an old handwritten book from 
the 16th „Сборникъ похвалънихъ словъ 
или Метафрасъ“ (Арх. Антонинъ, ibid. 364).”

In the Krstoar Monastery “St. Christopher,” 
which was and still is a desirable destination 
for a picnic near Bitola, during the First 
World War, the Entente army was settled, as 
witnessed by several photographs.

Also, it is little known that the relics of 
the nun Stefanida of Skadar and Bitola are 
laid in the monastery “St. Christopher “in 
Krstoar whose holy relics have recently 
been exhibited on several occasions at the 
monastery in the village of Krstoar.

 Namely, although the nun is not yet 
officially canonized, the believers still 
consider her a saint and a contemporary 
active person. She was born in the Skadar 
area. Her baptized name was Stevka 
Gjurcevic (Ђурчевић). When Serbs were 
expelled from Albania in 1933, she moved 
to Kosovo. She received monasticism at the 
orphanage in Bitola, where she died in 1945, 
from the wounds inflicted by the Germans. 



Манастирот Св. Христофор во минатото     Monastery St. Cristophor in the past



Манастирот Св. Христофор денес    Monastery St. Cristophor today
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Крстоар е најпознато по мана
стирот „Свети Христофор“, 
посветен на маченикот Кри

стофер - најнеобичен светец во христијан
ството. Меѓу голем број светци што ги по
читуваат христијаните, тука е и маченик 
Кристофер, кој на иконите е прикажан со 
прилично невообичаена слика, затоа тој 
се среќава ретко и практично е непознат 
за православните христијани. 

Крстоарскиот манастир „Свети Христо
фор“ е единствен во Македонија. За по
теклото на манастирот ништо не се знае. 
Но, заедно со Буковскиот манастир, сека
ко, бил славјански, за што сведочат стари 
ракописни книги Тој се наоѓа во селото 
Крстоар и веројатно идејата за изградба 
на храмот е поврзана со некои руски ду
ховници. Се чини свети Кристофер е нај
застапен во Руската православна црква, 
каде има поголем број храмови и бројни 
негови икони по црквите и музеите.

Манастирот „Свети Христофор“ бил 
посетуван од бројни конзули во Битола, 
особено од рускиот конзул Александар 
Аркадиевич Ростковски. Забележано е 
дека неколку дена тој поминал и во по
скромните конаци на Крстоарскиот мана
стир. Во тоа време во селото Крстоар била 

ЦРКВИ, МАНАСТИРИ 
И ПРИРОДНИ 

ЗНАМЕНИТОСТИ 
ВО КРСТОАР

сместена мала Османлиска воена едини
ца од околу 50 аскери (војници) со цел да 
го следи движењето на рускиот конзул и 
тамошното христијанско население. Дел 
од споменатата аскерска единица редов
но патролирала до Буковскиот манастир.  

Буковскиот манастир „Свето Преобра
жение Христово“ бил еден од омилените 
места на дипломатскиот кор во конзулска 
Битола за време на Турската Империја. Осо
бено бил омилено место на рускиот конзул 
Александар Аркадиевич Ростковски. 

Се знае дека тој од црковното настој
ништво зел под наем неколку чисти и уба
ви простории во големите конаци на про
чуениот Буковски манастир. Во тоа време 
манастирот бил словенско книжевно жа
риште, во најнепосредна близина на Би
толската книжевна школа. Таму конзулот 
летувал со своето семејство, во горската 
месност со раскошна убавина, покрај пла
нински ладни извори, додека не поминат 
најголемите летни горештини во Битола.

Меѓутоа, на 8 август 1903 година, во 10 ча
сот наутро раскошниот пајтон на конзулот 
Ростковски со два бели и два црни коња 
доаѓал од Буково по убавиот железнички 
булевар придружен само од  неговиот бли
зок пријател Крсте П.  Мисирков, првиот 
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CHURCHES, 
MONASTERS AND 

NATURAL MONUMENTS 
IN KRSTOAR

Krstoar is most famous for the 
monastery of “St. Christopher” 
dedicated to the martyr 

Christopher - the most extraordinary saint 
in Christianity. Among the many saints who 
are respected by the Christians is the martyr 
Christopher, who is shown on the icons 
with a rather unusual image; therefore he is 
rarely met and is practically unknown to the 
Orthodox Christians.

The Krstoar Monastery “St. Christopher” 
is unique in Macedonia. Nothing is known 
about the origin of the monastery. But along 
with the Bukovo Monastery it was certainly 
Slavic, as evidenced by old manuscripts. He is 
located in the village of Krstoar and probably 
the idea of building this temple is related to 
some Russian spiritual persons. It seems that 
St. Christopher is most present in the Russian 
Orthodox Church, where there are many 
temples and numerous icons presenting him 
in the churches and museums.

Monastery “St. Christopher” was visited 
by numerous consuls in Bitola, especially by 
the Russian Consul Alexander Arkadievich 
Rostkovski. It was noticed that he spent 
several days in the more modest lodgings of the 
Krstoar Monastery. At that time, in the village 
of Krstoar there was a small Ottoman military 

unit of some 50 askers (Turkish soldiers) in 
order to observe the activities of the Russian 
consul and the local Christian population. Part 
of the aforementioned asker unit patrolled 
regularly to the Bukovo Monastery.

The Bukovo Monastery “St. Transfi-
guration of Christ “was one of the favorite 
places of the diplomatic corps in the 
consulate of Bitola during the Turkish 
Empire. Especially it was a favorite place of 
the Russian Consul Alexander Arkadievich 
Rostkovsky.

It is known that he has rented some clean 
and beautiful premises in the big lodgings of 
the famous Bukovo Monastery. At that time 
the monastery was a Slavic literary hotspot, 
in the immediate vicinity of the Bitola 
Literary School. There the consul used to 
spend his summer holidays with his family, 
in that beautiful mountainous location, 
beside the mountainous cold springs, until 
the hottest summer days in Bitola were over.

However, on August 8, 1903, at 10:00 am, 
the luxurious carriage of Consul Rostkovski 
with two white and two black horses came 
from Bukovo along the beautiful railway 
boulevard accompanied by his close friend 
Krste P. Misirkov, the first Macedonian 
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македонски идеолог на македонската на
ција, кој ги учел неговите деца. 

За жал, во непосредна близина на  де
нешниот Фискултурен дом „Партизан“ се 
случило убиството на Ростковски. Уби
ството го извршил османлискиот стражар 
кој пукал со два истрела кон пајтонот на 
Александар Аркадиевич Ростковски од 
кои вториот бил смртоносен за конзулот.

Во Крстоар е изградена и црквата „Све
ти Петар и Павле“ која претставува главна 
селска црква. Според податоците на хра
мот таа била изградена 1878 година, а по
веќе пати била обновувана. Во оваа црква 
се наоѓаат селските почивалишта - гро
биша на крстоарци. Затоа, црквата има 
посебно место во духовното живеење на 
населението во Крстоар.

Таа е подигната во спомен на апосто
лите Петар и Павле, бидејќи  христијан
ството во Македонија започнало да се 
проповеда уште во апостолско време. По 
прифаќањето на христијанството, апостол 
Павле станал првиот проповедник на но
вото месијанско учење при своите мисио
нерски патувања. Апостол Павле, за време 
на својата мисионерска дејност, спровел 
повеќе мисионерски и благовеснички па
тувања, во текот на коишто тој го пропо
ведал христијанството меѓу еврејското и 
паганското население. Апостол Павле во 
Македонија престојувал четири пати. 

Своето прво патување надвор од Азија, 
светиот апостол Павле го направил во 
Македонија. Тоа започнало во 51. година а 
завршило во 54. година од нашата ера, при 
што во текот на тие години апостол Пав
ле посетил и некои субсахарско-арапски 
градови, каде што, исто така, биле осно
вани христијански црковни општини.  Во 
тоа време Македонија била во составот 
на Римската Империја, така што често ги 
менувала своите граници и својот етнич
ки состав. Едно од првите споменувања за 
патувањата на апостолите во Македонија 
се наоѓа во „Дела на светите апостоли“, 

најверојатно, напишано од апостол Лука, 
каде се вели: 

...на Павле му се јави ноќно видение:

некој Македонец застана пред 
него и му се молеше, велејќи:

„Дојди во Македонија - помогни ни“!


И кога го виде видението, веднаш по

баравме да отидеме понатаму во Македо
нија, заклучувајќи, дека Бог нè повикал да 
им го проповедаме Евангелието. 

Затоа во негова чест Македонците из
градиле голем број духовни светилишта 
во Македонија и во дијаспората. Едно од 
нив е црквата Свети Петар и Павле во Кр
стоар.

Во Крстоар е изградена и црквата „Све
ти Ѓорѓи“ која е манастирска црква за овој 
крај и се наоѓа во месноста Сребрена Вода 
на 200 метри погоре од манастирот „Све
ти Христофор“. Во манастирската црква  
„Свети Ѓорѓи“ во Крстоар на 6 мај.  се праз
нува Ѓурѓовден. Тоа е времето кога чове
кот излегува во природа, на сонце, кога 
започнува летната половина од годината 
што трае до Митровден. Тогаш, всушност, 
започнува периодот кога оживува/зазе
ленува природата.

Ѓурѓовден е празник со многу  народни 
обичаи врзани за магичната моќ на при
родата која е во процут и плодност. По ве
рување на луѓето денот се користи за шти
тење на здравјето и плодноста, тоа е ден 
кога младите немажени моми посебно 
се подготвуваат, ден кога се слави плод
носта и на добитокот како и на насадите.  
Ден пред Ѓуѓовден се кинат млади фидан
ки од зазелените дрвја, врби разни полски 
цвеќиња и се закитуваат вратите и про
зорците на куќите, а се плетат и венци од 
цвеќиња и билки кои се по ливадите.

Затоа, црквата „Свети Ѓорѓи“ која е ма
настирска црква во Крстоар е место каде 
за празникот Ѓурговден се собираат  многу 
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ideologue of the Macedonian nation, who 
was a teacher of his children.

Unfortunately, in the immediate vicinity 
of today’s sports center “Partizan”, the 
murder of Rostkovski happened. The 
murder was commited by one Ottoman 
guard who fired two shots toward Alexander 
Aleksandrovich Rostkovski’s carriage, of 
which the second was deadly to the consul.

Also, the Krstoar Monastery “St. 
Christopher” was and still is a desirable 
destination for a picnic near Bitola. Even 
he was a kind of military base during the 
First World War, when the Entente army 
was positioned, as witnessed by several 
photographs.

The church “St. Peter and Paul”, which is 
the main village church, was built in Krstoar. 
According to the data of the temple it was 
built in 1878, and restored several times. 
In this church are the village cemetery - a 
graveyard of the Krstoar. Therefore, the 
church has a special place in the spiritual 
life of the population in Krstoar.

It is erected in memory of the apostles 
Peter and Paul, since Christianity in 
Macedonia began to be preached in the 
apostolic age. After accepting Christianity, 
the apostle Paul became the first preacher 
of the new Messianic teaching during his 
missionary journeys. During his missionary 
activity, the apostle Paul acomplished 
several missionary journeys, during which 
he preached the Christianity among the 
Jewish and Pagan populations. The Apostle 
Paul in Macedonia visited four times.

The first trip Holy Apostle Paul made 
outside Asia was the trip to Macedonia. It 
began in 51 AD and ended in 54 AD, during 
which the Apostle Paul visited some sub-
Sahara-Arab cities, where Christian church 
communities were also established.

At that time, Macedonia was part of the 
Roman Empire, often changing its borders 
and its ethnic composition. One of the first 
mention of the travels of the apostles in 

Macedonia is found in the Acts of the Holy 
Apostles, probably written by the Apostle 
Luke, where it is said: 

... a night vision appeared to Paul:

a Macedonian man stood in front of him 
and begged him, saying:

“Come to Macedonia - help us"!


And when he saw the vision, we 

immediately asked him to go further to 
Macedonia, concluding that God had called 
us to preach Gospel to them

That is why, in his honor, the Macedonians 
built a large number of spiritual sanctuaries 
in Macedonia and the Diaspora. One of them 
is St. Peter and Paul’s church in Krstoar.

The Church of St. George, which is a 
monastery church for this region, was built 
in Krstoar and is located in the area of Silver 
Water at 200 meters above the monastery of 
St. Christopher. In the monastery church “St. 
George” in Krstoar on May 6th is celebrated 
St. George’s Day (Gjurgjovden). It is the 
time when people go outside to enjoy the 
nature, and the sun, when the summer half 
of the year which lasts to Mitrovden begins. 
Then begins the period when the nature is 
blooming.

St. George’s Day is a holiday with many 
folk customs associated with the magical 
power of nature that is flourishing and 
fertile. According to the belief of people, the 
day is used to protect health and fertility; 
it is the day when young unmarried young 
girls prepare for the day, when the fertility 
of both the cattle and the crops is celebrated. 
A day before St. George’s Day young sprouts 
are thorn from the flourishing trees, willows, 
various field flowers, and the doors and 
windows of the houses are decorated, and 
wreaths of flowers and herbs that grow in 
the meadow are knit. 

Therefore, the church “St. George”, which 
is a monastery church in Krstoar, is a place 
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посетители од Крстоар, околните села и 
бројни посетители од Битола.

Во Крстоар постои црквата „Света Пет
ка“ која, исто така, се наоѓа во Сребрена 
Вода, над селото. Оваа црква е посветена 
на преподобната Параскева - кај народот 
позната како света Петка. Се празнува 
во секој крај, па и во Крстоар. Секаде има 
свои обичаи.

Инаку, е интересно патешествието на 
моштите на света Петка. Имено, два века 
по смрта на света Петка со Цариград вла
дееле крстоносците, па во 1238 година 
светите мошти биле пренесени во Трно
во, Бугарија. По Косовската битка од Тр
ново се пренесени во Романија. Потоа во 
1396 година и Романија паѓа во рамките 
на Османлиската Империја и моштите на 
светицата биле пренесени во Белград на 
месноста Калемегдан.

Кога во 1521 година султанот Сулејман 
Втори го зазел Белград, ги запленил све
тите мошти на света Петка и ги однел во 
Цариград. Таму почнале да се случуваат 
чудесни работи па и покрај христијаните 
светицата ја славеле и муслиманите. По
тоа, во  1884 година нераспаднатите све
ти мошти на света Петка се пренесени и 
изложени во Соборната црква на градот 
Јаш каде што се наоѓаат и денес. Нејзини
от спомен се празнува на 28. октомври по 
стар стил, или на 10. ноември по нов стил.

Во Сребрена Вода, во Крстоар постои 
и црквата Свети Теодор Тирон. Светиот 
великомаченик Теодор Тирон (тирон, зна
чи регрут-војник) живеел во понтискиот 
град Амасија за време на владеењето на 
римскиот цар Максимилијан. За време на 
владеењето на овој цар извршена е најже
стока хајка против христијаните. Тогаш на
страдал и светиот великомаченик Теодор.

Тој не сакал да се откаже од Христа и на 
паганските богови да им принесе  жртва, 

поради што бил затворен и мачен. Но и 
во затворот не се уплашил од смртта туку 
пеел црковни песни поради што бил осу
ден на смрт со запалување, и бил запален 
на клада на 2. III./17.II. 306 година(и по нов 
и по стар стил). Затоа на овој ден народот 
го празнува споменот на светиот велико
маченик Теодор.

Ова докажува дека населението од се
лото Крстоар, покрај манастирската црк
ва „Свети Христофер“, која е единствена 
во Македонија, ја изградиле и ја посвети
ле црквата на големиот страдалник свети 
Теодор. Овој духовен храм се наоѓа на све
тото место Сребрена Вода во Крстоар.

Исто така, Крстоар е познато во архео
логијата по место викано Мирои Орници. 
Тоа е археолошки локалитет и претставува 
базилика од  старохристијанско време. Се 
наоѓа на околу 300 метри северозападно 
од Крстоарскиот манастир „Свети Христо
фер“, каде војската при копање на ровови 
во 1954 година открила објект со мозаичен 
под. Објектот бил ѕидан од камен и варов 
малтер. Денес по површината на просто
рот има фрагменти од покривни ќерами
ди, тули и друг градежен материјал, а зачу
ван е и еден довратник од мермер. Според 
исказите на жителите, одовде потекнува 
камената пластика (делови од мермерен 
саркофаг, мермерен столб и друго) што се 
наоѓа кај манастирот.

И локалитетот Грамаѓе во Крстоар 
претставува населба од средниот век. И 
тој се наоѓа на  границата на атарите меѓу 
селата Крстоар и Бистрица, каде при об
работувањето на земјата се откриени 
остатоци од темели на куќи градени од 
камен и кал. По површината се среќаваат 
фрагменти од питоси, керамички садови 
и градежен материјал. И овие локалитети 
заедно со духовните светилишта го збога
туваат историскиот развој на минатото, 
сегашноста и иднината на селото Крстоар.
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where many visitors from Krstoar, the 
surrounding villages and numerous visitors 
from Bitola gather for the St. George’s Day.

In Krstoar there is the church “St. 
Parasceva” which is also located in Silver 
Water, above the village. This church is 
dedicated to Venerable Parasceva - among 
the people known as St. Petka. It is celebrated 
in every part of the country, as well as in 
Krstoar. Everywhere the customs related to 
this holiday are specific and different.

Otherwise, the history of the relics of St. 
Parasceva is very interesting. Namely, two 
centuries after the death of St. Parasceva 
Constantinople was ruled by the Crusaders. 
In 1238 the holy relics were transferred to 
Trnovo, Bulgaria. After the Kosovo Battle, 
the relicts were transferred from Tarnovo 
to Romania. Then in 1396, Romania also fell 
under the rule of the Ottoman Empire and 
the relics of St. Parasceva were transferred 
to Belgrade at the Kalemegdan locality.

When in 1521 Sultan Suleiman the Second 
conquered Belgrade, he seized the holy 
relics of St. Parasceva and sent them to 
Constantinople. Miraculous things began to 
happen there, and apart from the Christians, 
the saint was also celebrated by the Muslims. 
Then, in 1884, the fully preserved holy relics 
of St. Parasceva are trasferred and exhibited 
in the Cathedral Church of the city of Jassy, 
where they are remained till today. The 
memory of St. Parasceva is celebrated on 
October 28th according to the old calendar, 
or November 10th according to the new 
calendar

There is also the Church of Theodore 
Tyron in Silver Water in Krstoar. The Holy 
Great-martyr Theodore Tyron (a tyron 
means a recruit soldier) lived in the Pontian 
city of Amasia during the Roman Emperor 
Maximilian. During the reign of this 
emperor, the worst pogrom was commited 
against Christians. That was the time when 
the Holy Great-martyr Theodore was killed.

He did not want to give up Christ and offer 
a sacrifice to the pagan gods, owing to which 
he was imprisoned and tortured. But he was 
not afraid of death in the prison, and he 
persistently sang church songs, for which he 
was sentenced to death by burning, and was 
burnt at a stake on March 2, /February 17, 
306 AD. Therefore, the people celebrate the 
memory of the Holy Great-martyr Theodore 
on this day. 

This proves that the population of the 
village Krstoar, besides the monastery 
church St. Christopher, which is unique 
in Macedonia, has built and dedicated the 
church to the great martyr St. Theodore. 
This spiritual temple is located at the sacred 
place of Silver Water in Krstoar.

Also, Krstoar is known in the archeology 
by the place called Miroi Ornici, It is an 
archaeological site and represents a basilica of 
the ancient Christian time. It is located about 
300 m northwest of the Krstoar Monastery 
of St. Christopher, where while digging 
trenches in 1954 the army found an object 
with mosaic floor. The building was built of 
stone and lime plaster. Today on the surface 
of the space there are fragments of roof tiles, 
bricks and other building material, and one 
ledge of marble is also preserved. According 
to the statements of the inhabitants, from 
here comes the stone plastic (parts of the 
marble sarcophagus, marble pillar, etc.) that 
is located in the monastery.

And the locality of Gramagje in Krstoar is 
a settlement from the Middle Ages. It is also 
located on the municipal borders between 
the villages of Krstoar and Bistrica, where 
the remains of foundations of houses built of 
stone and mud were discovered during the 
cultivation of the land. On the surface there 
are fragments of pitos, ceramic vessels and 
construction material. These sites together 
with the spiritual sanctuaries enrich the 
historical development of the past, present 
and future of the village of Krstoar.
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Селата Буково и Крстоар при
паѓаат на јужниот дел на 
Општината Битола, на неколку 

километри оддалеченост од градот Би
тола, на источните огранки на Пелистер 
(Баба Планина).

Буково е ридско село, но во исто време 
и градска населба, распослано на надмор
ска височина од околу 700 метри. Поради 
близината со градот Битола, Буково е дел 
од неговата урбана зона, односно тоа е 
населбата Буковски Ливади во подножје
то на Баба Планина, веднаш под селото 
Буково. Во непосредна близина на Буко
во се наоѓа aрхеолошкото наоѓалиште на 
античкиот град Хераклеја, основан од Фи
лип II Македонски, таткото на Алексан
дар III Македонски.

Како легенда се пренесува, дека пр
вите семејства биле населени од многу 
поодамна изгореното село Неољани, што 
се наоѓало во близина од околу еден ки
лометар западно од сегашното Буково, во 
почетокот сместено во подножјето на бу
ковските планини - Стар Забел и Неолица, 
покрај реката Киндирка, што се форми
ра од прочуените извори на Дванаесетте 
кладенци. Има остатоци и од стара црква, 
за која постојат податоци.

БУКОВСКИОТ МАНАСТИР 
„СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

ХРИСТОВО“ – СЕНАРОДЕН 
ДУХОВЕН ЦЕНТАР

Се претпоставува дека горната десна 
маала на Буково била населувана и од 
жители, од старото, многу одамна иселе
но село Магарево, од кое и денес можат 
да се забележат распаднати sидишта. Таа 
месност сега е под ливади и се вика Ма
гарешки Ливади, а се наоѓа покрај Стара 
Река, што извира во Буковско-ореовските 
планини, на околу 1,5 километри над се
гашното Орехово, кое, исто така, е населе
но од жителите на Магарево.

Ова дотолку повеќе е за верување, оти 
Орехово во ништо не се разликува од Бу
ково, ни по говорни особини, ни по обичаи 
ниту, пак, по што било друго. Има верзија 
што е, исто така за верување, дека сегаш
ното Буково, посебно, неговата долна маа
ла, била населена од старото иселено село 
викано Селиште, што се наоѓа десно од 
Стара Река, непосредно од сегашната црк
ва - капела викана „Пречиста“. И тука сега 
можат да се сретнат остатоци од sидишта. 
За населувањето на долните маала на се
лото Буково можат да се најдат, исто така, 
остатоци од sидишта.

Се верува, дека Буково било населу
вано и од избегани жители од антички
от град Хераклеја по неговиот земјотрес, 
по кое и територијата од тој град станала 
сопственост на селото Буково.
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BUKOVO MONASTERY 
“THE TRANSFIGURATION 
OF CHRIST” – A CENTRE 

FOR ALL PEOPLE

The villages Bukovo and Krstoar 
belong to the southern part 
of the Municipality of Bitola, 

several kilometers away from the city of 
Bitola, on the eastern branches of Pelister 
(Baba Mountain).

Bukovo is a hilly village, but at the same 
time an urban settlement, located at an 
altitude of about 700 meters. Due to its 
proximity to the city of Bitola, Bukovo is 
part of its urban zone, that is, the settlement 
Bukovski Livadi located at the foot of the 
Baba Mountain, just below the village of 
Bukovo. In the immediate vicinity of Bukovo 
there is the archaeological site of the 
ancient city of Heraclea, founded by Philip 
II of Macedon, father of Alexander III of 
Macedon.

According to the legend, the first families 
who have established the village of Bukovo 
came from the burnt villagof Neoliani, which 
was located about one kilometer to the west 
of the present Bukovo, initially located at 
the foot of the Bukovo Mountains - Star 
Zabel and Neolica, beside the river Kindirka, 
which collects water from the famous wells 
- the Twelve Wells (Dvanaesette Kladenci). 
There are also remains of an old church, for 
which there are data. 

It is assumed that the upper right 
neighborhood of Bukovo was inhabited by 
people from the old, but abandoned long 
time ago village of Magarevo, which decayed 
walls can be seen even today. This locality 
is now covered with grass and is called 
Magareški Livadi, and it is located beside the 
Stara Reka, which wells out in the Bukovo-
Orehovo Mountains, about 1.5 kilometers 
above the present Orehovo, which is also 
inhabited by people from Magarevo.

This is very probable, because Orehovo 
is in no way different from Bukovo, neither 
in language characteristics, nor in customs, 
nor in anything else. There is aslo a version 
that is believable that the present Bukovo, 
especially its lower neighborhood, was 
inhabited by the people from the old village 
called Seliste, which is located to the right 
of Stara Reka, immediately next to the 
present church - a chapel called “Prechista”. 
Remains of its walls can be found there. For 
the settlement of the lower neighborhoods 
of the village of Bukovo, the remains of walls 
can be also found. 

It is believed that Bukovo was also 
inhabited by refugees from the ancient 
city of Heraclea after the earthquake, after 
which the territory of that city became the 
property of the village Bukovo.
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Често се вели дека Буковскиот мана
стир „Свето Преображение Христово“ е 
духовен центар за голем број македонски 
верници од потпелистерските и пелаго
ниските населби, а особено за народот од 
селата Буково и Крстоар.

Тој се наоѓа на околу 2 километра над 
селото Буково, на доминантна височинка 
опкружена со густа шума, помеѓу селата 
Крстоар и Буково и на 6 километри од Би
тола. Манстирскиот комплекс се состои 
од  манастирската порта, црквата, кона
ците на два ката, со кујна и трпезарија, 
камбанаријата и уште неколку други по
мошни објекти.

Историските сведоштва за Буковски
от манастир зборуваат за неговото по
веќевековно опстојување како еден од 
поголемите монашки и духовни центри 
во Битолско. Манастирот бил возобновен 
на почетокот на XIX век. Првично имал 
монаси, но половина век подоцна монаш
киот живот замрел и управувањето било 
преземено од мирјани од Битола.

Манастирската црква била изградена 
во 1837 година, во центарот на оградениот 
минастирски двор и како градба тој е еден 
од најрепрезентативните во Потпелистер
скиот Регион.

Во архитектонски поглед претставува 
комбинација меѓу трикорабна базилика и 
впишан крст со купола, која се издига во 
централниот дел на храмот. На исток има 
седумстратна апсида. На јужниот и север
ниот ѕид има по четири правоаголни про
зорци. Влезовите се на јужната, западната 
и северната страна. Над западниот влез е 
издлабен натпис, кој ни ја кажува година
та на изградба - 1837. Во ентериерот трите 
брода се поделени од два реда од по чети
ри масивни столбови, оформени од по 10 и 
12 камени прстени, меѓусебно поврзани со 
арки. Куполата е на четири пандантифа. 
Осветлувањето од осумстраниот тамбур е 
обезбедено преку прозорци.

Кога го посетивме Буковскиот манастир 
„СветоПреображение Христово“ се уве
ривме дека во внатрешноста на црквата 
нема живопис, но е исполнет со прекрасна 
резба: иконостас, две табли поставени во 
западниот ѕид и еден сандак каде се чу
ваат свештеничките одежди. Иконостасот 
е од три, а во централниот дел од четири 
реда колони. Во него се вградени удели 
од постар иконостас. Особено значајно е 
целиванието украсено со резба, кое посе
дува високо ниво на уметничка обработка 
и претставите изрезбани на мал простор, 
претставуваат вистински репрезент на 
древната резба, од првата половина на XIX 
век во Битолско и пошироко.

Во црквата има многу икони од XIX 
век и почетокот на XX век, кои датираат 
од 1862, 1881, а дел и од 1908 година. Овие 
икони според стиловите се дело на локал
ни зографи. Во црквата има и една стара 
икона изработена од непознат зограф во 
XVIII век.

Во своето дело „Манастирите во Маке
донија“ (Софија, 1933 година) прилепчане
цот Георги Трајчев за Буковскиот мана
стир ќе напише:

„Буковскиот манастир е расположен 
на една височинка, крај селото Буково, во 
источните падини на величествениот 
Пелистер. Од југозападната страна мана-
стирот е обиколен со богата букова и бре-
стова шума, која му два живописен изглед 
на манастирот.

Во него се влегува низ двојна порта, над 
која се гледа натпис од 1844 година. Тогаш 
е подигната портата и над неа има соби за 
гости. Манастирската црква е на средина-
та на дворот и е покриена со камени плочи, 
кои ги има во изобилие во локалните каме-
ноломи. Таа е со едно кубе, во вид на крст и 
со осум столба. Долга е 24 чекори, а  широка 
15 чекори. Иконостасот е со резба, на кој под 
секоја икона се гледа двоглав орел (д-р Јован 
Хаџи Василевиќ, гр. Битола, 1911 год.).
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It is often said that the Bukovo monastery 
“St. Transfiguration of Christ “is a spiritual 
center for a large number of Macedonian 
believers from the settlements below 
Pelister and from Pelagonia, and especially 
for the people from the villages of Bukovo 
and Krstoar.

The Bukovo monastery is located about 
2 km above the village of Bukovo, on a 
dominant hill surrounded by a rich forest, 
between the villages of Krstoar and Bukovo 
and 6 km away from Bitola. The monastery 
complex consists of the monastery gate, 
the church, the dormitories of two floors, a 
kitchen and a dining room, a bell tower and 
several other auxiliary facilities.

Historical testimonies of the Bukovo 
Monastery speak of its centuries-old 
existence as one of the larger monastic 
and spiritual centers in Bitola region. The 
monastery was restored at the beginning of 
the 19th century. Initially, the monatery was 
ran by monks, but half a century later, the 
monastic life perished and the management 
was taken over by laymen from Bitola.

The monastery church was built in 1837 
in the center of the enclosed monastery 
yard and, as a building it is one of the most 
representative in the region below Pelister.

In architectural terms, it is a combination 
of a three-aisle basilica and an inscribed 
cross with a dome that rises in the central 
part of the temple. There is a seven-sided 
apse to the east. There are four rectangular 
windows on each of the south and north 
walls. The entrances are from the south, 
west and north. Above the western entrance 
there is an inscription that indicates the 
year of its erection - 1837. In the interior the 
three naves are divided by two rows of four 
massive columns, formed of 10 and 12 stone 
rings, interconnected with arches. The dome 
is born by four pendentives. Illumination 
from the eight-sided tholobate is achieved 
through windows.

When we visited the Bukovo Monastery 
“Holy Transfiguration of Christ “, we noticed 
that there were no frescoes in the interior 
of the church, but it is filled with beautiful 
carvings: iconostasis, two boards placed on the 
west wall and a chest where the clothes of the 
priests are kept. The iconostasis is composed 
of three, but in the central part of four rows of 
columns. It contains parts of older iconostasis. 
Especially important is the kidssin hands 
decorated with carving, which has a high level 
of artistic craftwork and the acts carved into 
a small space, represent a true example of the 
ancient carving, from the first half of the 19th 
century in Bitola region and wider.

In the church there are many icons from 
the 19th century and the beginning of the 
20th century, dating from 1862, 1881, and part 
of them from1908. These icons according to 
their style represent the work of local icon 
painters. In the church there is also an old 
icon made by an unknown icon painter in 
the 18th century.

In his work “The Monasteries in 
Macedonia” (Sofia, 1933), Georgi Trajchev 
from Prilep will write about the Bukovo 
Monastery:

“The Bukovo Monastery is spread over a 
hill, near the village of Bukovo, in the eastern 
slopes of the magnificent Pelister. From the 
southwest side the monastery is surrounded 
by rich beech and elm forest, which provides a 
picturesque view to the monastery.

It can be entered through a double gate, 
over which one can see an inscription dating 
back to 1844. That is the year when the gate 
was erected and the guest rooms above the 
gate. The monastery church is in the middle of 
the yard and covered with stone slabs, which 
are abundant in the local quarries. It has one 
cube, in the form of a cross and eight pillars. 
It is 24 steps long and 15 steps wide. The 
iconostasis is carved, on which under each 
icon one can see a two-headed eagle (Dr. Jovan 
Hadzi Vasilevik, Bitola, 1911).



150 ИСТОРИСКОТО И ДУХОВНОТО ЖИВЕЕЊЕ ВО КРСТОАР

СЛАВЕ КАТИН • ВИДИНОВСКИ

Над северната црковна врата е е напи-
шана 1837 година, кога била возобновена 
црквата на старите темели. Во поста-
ро време тука службите се служеле на 
славјански, а по обновувањето црквата 
ја користела патријаршијата.. Славјан-
ските книги, со руска редакција, со кои се 
служело во почетокот на XIX век, не биле 
дозволени во манастирот.

Во дворот на црквата има камбанарија 
со една камбана. Околу црквата, откај се-
верната, јужната и западната страна се 
наоѓаат манастирските соби.

Поради близината на манастирот до 
Битола, еден час јужно и неговиот чист 
планински воздух и кристалната букова 
вода, манастирот често е посетуван од 
жителите од градот, а за време на големи-
те летни горештини, тука летуваат мно-
гу семејства.

Иако бил патријаршиски манастир, арх. 
Антонин, на 30 мај 1865 година на таванот 
ги нашол скриени следните книги: Четворо-
евангелие, на пергамент, ракопис; Пролог од 
месеците септември, ноември и декември;  
Минеј за месец март од XVI до XVII век; Ми-
неј за месец ноември. На првата страница 

имало белешка дека проигуменот Атанасиј 
на манастирот свети Отец (Кумановско), 
кој отишол на соживот во манастирот 
Свети Јаким, поранешен тамошен игумен, 
ја зел и кигата Минеј и книгата Октоих, 
печатена во  1539 година“.

Поради густата шума и пријатната кли
ма во околината на манастирот, жителите 
на Битола и околината редовно го посету
ваат Буковскиот манастир „СветоПреоб
ражение Христово“.

Буковскиот манастир „СветоПреображе
ние Христово“ бил еден од омилените места 
на дипломатскиот кор во конзулска Битола 
за време на Турската Империја. Особено 
бил посетуван од рускиот конзул Алексан
дар Аркадиевич Ростковски, кој активно 
одржувал контакт со дејците на Македон
ската револуционерна организација. 

За време на илинденските настани, на 26 
август 1903 година, како што споменавме, 
во присуство на својот пријател Крсте Пет
ков Мисирков и учител на неговите деца, 
Ростковски облечен во парадна униформа, 
бил убиен од турски војник (Албанец по 
потекло) додека се враќал од манастирот 
во својата резиденција во Битола.

Собата на рускиот конзул    The room of the Russian consulate
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Over the northern church gate there is 
inscription indicating the year of 1837, when 
the church was rebuilt over its old foundations. 
In the old days the services were held in Slavic 
language, and after its renewal it was used by 
the Patriarchy. The Slavic books, with Russian 
editorial, which were used for the services in 
the early 19th century, were not allowed in the 
monastery.

There is a bell tower with one bell. The 
monastery rooms are located around the 
church, from the north, south and west sides.

Due to the proximity of the monastery to 
Bitola, and its clear mountain air and fresh 
Bukovo water, the monastery is frequently 
visited by the citizens of Bitola, and during 
the high summer temperatures, many families 
spend their leisure time there.

Although being a patriarchal monastery, 
arch. Antonin, on the 30th of May 1865 found 
the following books hidden on the ceiling: 1. 
Four Gospels, on parchment, manuscript; 
2. Prologue of the months of September, 
November and December; 3. Minea for March 
of the 16th - 17th centuries; 4. Minea for 
November. On the first page there is a note 

that Athanasius, the responsible nun of the 
monastery St. Father (Kumanovo), who went 
to live in the monastery St. Jakim, a former 
abbot, also took the book of Minea and 5. Octoi, 
printed in 1539“.

Due to the rich forest and pleasant climate 
in the surroundings of the monastery, the 
inhabitants of Bitola and its surroundings 
often visit the Bukovo Monastery “The Holy 
Transfiguration of Christ.”

The Bukovo Monastery “The Holy 
Transfiguration of Christ” was one of the 
favorite places of the diplomatic corps in 
the consulate of Bitola during the Turkish 
Empire. It was particularly visited by the 
Russian Consul Alexander Arkadievich 
Rostkovski, who has actively maintained 
contact with the activists of the Macedonian 
Revolutionary Organization.

During the Ilinden events, on August 
26, 1903, in the presence of his friend Krste 
Petkov Misirkov, a teacher of his children, 
Rostkovsky wearing a parade uniform was 
killed by a Turkish soldier (an Albanian by 
origin) while returning from the monastery 
to his residence in Bitola.

Буково    Bukovo
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Буковскиот манастир Св. Преобра
жение Христово е сместен во живопис
на шума на околу 2 км од село Буково во 
Општина Битола. Манастирскиот ком
плекс се состои од манастирска црква, 
порта, конаци со кујна и трпезарија, кам
банарија и помошни објекти.

Не постојат многу податоци за исто
ријата на овој манастир, но според некои 
извори тој е изграден врз основите на по
стара црква. Денешниот манастир датира 
од 1837, а во 1845 имало и два монаси.

БУКОВСКИ МАНАСТИР – 
СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ХРИСТОВО

Манастирот денес го одржува локал
ното население, кој поради близината до 
Битола, чистиот воздух и живописната 
природа, е една од омилните локации за 
пикник на битолчани.

Овој манастир бил исто така едно од 
омилените места на дипломатскиот кор 
во конзулска Битола за време на Отоман
ската империја. Тука често престојувал 
Рускиот конзул Александар Аркадиевич 
Ростковски, кој во 1903 година бил убиен 
од турски војник додека се враќал од ма
настирот во Битола.
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Како до манастирот

Од Битола до село Крстоар и Крстоар
ски манастир води асфалтен пат со должи
на од 4 км. Од Крстоарски до Буковски ма
настир води 2 км земјен пат кој е погоден 
за пешашење, велосипедисти,  теренски во

зила а доколку се вози внимателно, некои 
посетители врват и со лесни коли.

До манастирот може да се стигне и 
пеш од село Буково (~20 мин) до кое води 
 асфалтен пат.



Рада и Борче со видни личности    Rada and Borche with famous people



Рада и Борче со видни личности    Rada and Borche with famous people





FAMOUS AND ACCLAIMED 
PEOPLE FROM KRSTOAR 

THE TEACHER AND REVOLUTIONARY 
GJORGJI POP HRISTOV - FROM KRSTOAR

VOIVODE TODOR VIDINOV FROM KRSTOAR 
IN THE COMPANY OF GJORGI SUGAREV

THE FREEDOM FIGHTER TODOR THE JURUK FROM KROSTOAR

ПОЗНАТИ И ПРИЗНАТИ 
ЛИЧНОСТИ ОД КРСТОАР

УЧИТЕЛОТ И РЕВОЛУЦИОНЕРОТ 
ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ – КРСТОАРЕЦ

ВОЈВОДАТА ТОДОР ВИДИНОВ ОД КРСТОАР ВО 
ЧЕТАТА НА ЃОРЃИ СУГАРЕВ 

БОРАЧОТ ТОДОР ЈУРУКОТ ОД КРСТОАР

IV





Крстоар    Krstoar



ТУЃИНА

КАТРАН ЛИ БЕШЕ, МРАК ЛИ БЕШЕ?

ПЕЛИН РАЗЛЕАН ЗДИВ МОЈ ЖЕДЕН!

КАКВА КАРПА, КАКВА НЕПРООДНА СТЕНА,

ОЈ ТУЃИНО, КО СУДБИНА СЕ КРЕНА.

КОЈ НЕ БИЛ, КОЈ НЕ ВИДЕЛ, КОЈ НЕ ЈА ДОПРЕЛ

ТАА ЦРНА СТЕНА, ОЈ, ТУЃИНО, ЦЕЛАТА МЕ КРЕНА,

ЗА БОЛКА ЛЕК ДА НЕ СЕ НАЈДЕ, ЗА РАНА МЕЛЕМ

ДА НЕ СЕ НАПРАВИ, А ДУШАВА МИ САКА – ГОРИ

ДА СЕ НАЈДАМ ВО ЖИВОЈНО, ВО КРСТОАР

ИЛИ, ПАК, КРСТОАР, ТАА Е ИМЕНКАТА

КОЈА МЕ ВЛЕЧЕ ТАМУ А ПОСЛЕ ЗА ВАМУ.

КАТРАН ЛИ БЕШЕ, МРАК ЛИ БЕШЕ,

ШТО ЛИ БЕШЕ?

 Рада Видиновска



ВРАЌАЊЕ

ДОЈДЕНЕЦОТ ЛИЧИ НА НОВОРОДЕНЧЕ:

ПРВИОТ ЗВУК ВО ГРАДИ МУ СЕ

ЗАБИВА

И ГО ОПИЈАНУВА

ВАРДАРСКИОТ РЕВ.

МОСТОТ ЛИЧИ

НА ТАЖНА ПТИЦА,

СТАРООТКОРНАТИОТ СВЕТ ГРАД

ЛИЧИ НА РАСПЕАНИ ПТИЦИ

НИКОЈ НЕ МУ ПОДАВА РАКА,

ДАРОВЕН Е ПОВИКОТ

НА СВЕТЕЦОТ

И АКО РЕКАТА

НЕ СФАЌА

ЗОШТО ГО

ВИКА И

СО ЛАДНА ВОДА ГО ПОИ.

 Рада Видиновска



Крстоар    Krstoar
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Во селото Крстоар се родени 
 голем број непознати и по
знати личности кои на свој 

начин дале свој придонес на македонско
то минато, сегашност и иднина. Еден од 
најголемите крстоарци во минатото бил, 
секако Ѓорѓи Поп Христов – Крстоарец 
(1876–1962). 

Во плејадата на македонски револу
ционери кои целосно и доследно се бо
реле  под светата парола „слобода или 
смрт“,свое место зазема и револуционе
рот од Крстоар, Ѓорги Поп Христов. Тој 
како и други македонски дејци во време
то на поранешниот систем од идеолошки 
причини на одреден начин беше забора
вен од колективната свест на македон
скиот народ.  

Ѓорги Поп Христов - Крстоарец прет
ставува еден македонски деец, кој поне
сен од револуционерната идеја, стремеж, 
неотстапност и желбата за слобода на по
робениот македонски народ се издигнува 
во еден фанатизиран идеалист кој целос
но и доследно му е предаден на македон
ското ослободително дело.

За ликот и делото на Ѓорги Поп Христов 
има да се пишува многу, тој има доста 
голем револуционерен стаж кој   опфаќа 

УЧИТЕЛОТ И 
РЕВОЛУЦИОНЕРОТ 

ЃОРЃИ ПОП ХРИСТОВ – 
КРСТОАРЕЦ

 повеќе периоди: предилинденскиот, 
илинденскиот, постилинденскиот, перио
дот на Балканските војни и неговата деј
ност во редовите на македонското рево
луционерно движење по Првата светска 
војна, како истакнат деец на ВМРО.

Тој е македонски учител и револуцио
нер, член, раководител и војвода на Маке
донската револуционерна организација. 
Учителствувал во Кавадарци, Прилеп и 
Битола и бил член на Битолскиот окру
жен комитет (1900 – 1903). Во 1903 година 
учествувал на Смилевскиот конгрес и во 
Илинденското востание во Леринскиот 
реон. По Првата светска војна бил член 
на ЦК на ВМРО (1925), а од 1928 година во 
протогеривистичката ВМРО.

Ѓорѓи Поп Христов е роден во 1878 го
дина, во свештеничко семејство во селото 
Крстоар. Основното образование го зав
ршил во селото Буково, а потоа учел кла
сична прогимназија во Битола. По завр
шувањето на IV клас во учебната 1892/93 
година, станал учител во родното место, а 
по една година заминал за Солун каде и 
учел во Солунската егзархиска гимназија.

Откако во текот на учебната 1894/95 
и 1895/96 година го завршил педагошки
от курс, Ѓорѓи Поп Христов бил назначен 
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In the village of Krstoar, many 
unknown and well-known people 
have been born, who in their own way 

contributed to the Macedonian past, present 
and future. One of the greatest persons from 
Krstoar in the past was, of course, George 
Pop Hristov – from Krstoar (1876-1962).

In the pleiades of Macedonian revolutio-
naries who fully and consistently fought 
under the sacred slogan “freedom or 
death”, a significant place belongs to the 
revolutionary from Krstoor George Pop 
Hristov. He, like other Macedonian activists 
in the time of the former system because 
of ideological reasons, was in a certain way 
forgotten in the collective memory of the 
Macedonian people.

George Pop Hristov – from Krstoar 
represents a Macedonian man who beeing 
driven from the revolutionary element and 
the desire for a liberation of the enslaved 
Macedonian people rises to a fanatized 
idealist who has been completely and 
consistently devoted to the Macedonian 
liberation work.

There is a lot of things to write about the 
character and work of Georgi Pop Hristov, he 
has quite a large revolutionary experience 
spanning several periods: before, during and 

after the Ilinden Uprising, the period of the 
Balkan Wars and his activity in the ranks of 
the Macedonian Revolutionary Movement 
after the First World War, as a prominent 
figure of VMRO.

He is a Macedonian teacher and revolu-
tionary, member, leader and voivode of the 
Macedonian Revolutionary Organization. 
He was a teacher in Kavadarci, Prilep and 
Bitola and was a member of the Bitola 
District Committee (1900-1903). In 1903 he 
participated in the Smilevo congress and in 
the Ilinden Uprising in the Florina region. 
After the First World War he was a member 
of the Central Committee of the VMRO (1925), 
and from 1928 in the Protogerov’s VMRO.

George Pop Hristov was born in 1878 in a 
priestly family in the village of Krstoar. He 
started his education in the village of Bukovo, 
and then he studied classical progimnasium 
in Bitola. After completing the IV class in 
the 1892/93 school year, he became a teacher 
at his birthplace, and after one year he left 
for Thessaloniki where he studied at the 
Thessaloniki Exarchate Gymnasium.

After completing the pedagogical course 
during the school years 1894/95 and 1895/96, 
George Hristov was appointed teacher in 
Kavadarci, where he joined the Macedonian 

THE TEACHER AND 
REVOLUTIONARY 

GEORGJE POP HRISTOV - 
FROM KRSTOAR
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за учител во Кавадарци, каде се вклучил 
во Македонската револуционерна орга
низација. Потоа учителствувал во селото 
Варош, а во учебната 1898/99 во Прилеп. 
Набрзо потоа бил поставен за училиштен 
инспектор во Леринско, каде помагал да 
се развијат комитетите и да се формира
ат чети, меѓу кои и четата на Марко Ле
рински. Во зимата 1900-1901 година уче
ствувал во формирањето на повеќе чети 
во Леринско, Костурско, Демирхисарско, 
Крушевско, Ресенско.

Ѓорги Поп Христов во својот плоден ре
волуционерен живот целосно и предано 
му служел на македонското револуцио
нерно движење. Тој претставува деец кој 
е карактеристичен по својата скромност, 
посветеност и одговорност во извршу
вањето на задачите дадени од Организа
цијата. Уште од неговото рано детство се 
појавува бунтовноста и желбата за сло
бода на својата земја. Првите школски де
нови ги поминал во селото Буково, кое во 
тој период било под засилено влијание на 
грчката пропагнада. 

Завршил четврти клас Гимназија во Би
тола во 1896 година, а веднаш потоа бил 
назначен за егзархиски учител во родното 
село Крстоар и некои околни села. Помеѓу 
своите ученици Горги Поп Христов сé по
веќе ја поттикнува бунтовноста посебно 
против турската власт и грчката пропа
ганда, отворено пропагира и ја искажува 
својата бунтовност против гркоманите и 
гркоманските учители.

Во 1898 година Горги Поп Христов уче
ствува во формирањето на окрузите во 
Костурско и Леринско заедно со Павел 
Христов. Поп Христов неуморно крсто
сува низ костурските и леринските села, 
каде за првпат летото 1900 година, по не
гова иницијатива ќе се формира чета, а 
за нејзин војвода ќе бидие избран Георги 
Иванов-Геројски (Марко Лерински). По из
бувнувањето на Попставревата афера и 
апсењето на Даме Груев на 18 август 1900 

година, од османлиските власти, Ѓорги 
Поп Христов ја обавува улогата на заме
ник-претседател на Битолскиот револу
ционерен округ.

Во револуционерниот илинденски пе
риод на Македонија, меѓу другото, во 1900 
година, по препорака на Дамјан Груев, за 
да не се посомневаат турските власти, 
Ѓорѓи Поп Христов дошол во Битола да 
учителствува во основно училиште. Ис
тата година бил избран за член на Окруж
ниот комитет на ТМОРО во Битола. Во пе
риодот од 1900 до 1903 година, како член 
на Битолскиот револуционерен комитет, 
тој ја обавувал и секретарската дејност во 
месното архијерејско намесништво на Би
толскиот округ.

Во почетокот на 1902 година го придру
жувал Гоце Делчев за време на посетата 
на Костурско, но, набргу потоа,  во прова
лата која се случила во Битолско, Ѓорѓи 
Поп Христов бил уапсен  на 12 февруари 
1902 година од турските власти и потоа 
осуден на смрт. Една година  потоа,  на 22 
февруари 1903 година, тој бил амнестиран.

Во подготовките за Илинденското вос
тание, Поп Христов учествува на Смилев
скиот конгрес како претставник од Бито
ла. На Конгресот, Поп Христов и Парашкев 
Цветков биле посочени и прифатени за се
кретари, а потоа тој бил избран и за заме
ник на член на Главниот штаб на востани
ето и за член на Демирхисарското горско 
начелство. Потоа се префрлил во Леринско 
и за време на востанието како војвода се 
нашол во првите борбени редови.

За одбележување е податокот дека во 
текот на Илинденското востание Ѓорѓи 
учествувал во нападот на железничката 
станица во Екши Су и во прекинување 
на телеграфските жици во регионот, по
тоа во нападот на касарните во Невеска, 
како и во други борби. По завршувањето 
на востанието се повлекува во Грција и е 
уапсен во Волос. Во своите спомени Поп 
Христов ќе забележи:
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Revolutionary Organization. After that, he 
was a techer in the village of Varos and in the 
school year 1898/99 in Prilep. He was soon 
appointed as a school inspector in Florina 
region, where he assissted to the formation of 
the committees and companies, including the 
company of Marco form Florina. In the winter 
of 1900-1901 he participated in the formation 
of several companies in the regions of Florina, 
Kastoria, Demir Hisar, Krushevo, Resen.

In his revolutionary life, Georgi Pop Hristov 
fully and faithfully served the Macedonian 
Revolutionary Movement. He was a man 
characterized by his modesty, dedication 
and responsibility in carrying out the tasks 
given by the Organization. Since his early 
childhood, rebellion spirit and the desire for 
freedom of his country have appeared in him. 
He spent his early school days in the village 
of Bukovo, which in that period was under the 
influence of the Greek influence.

He finished fourth grade of the 
Gymnasium in Bitola in 1896, and 
immediately afterwards he was appointed 
an exarchist teacher in his native village 
of Krstoar and some surrounding villages. 
George Pop Hristov was increasingly 
encouraging disorderliness among his 
students, especially against Turkish rule 
and Greek influence, openly propagating and 
expressing his disorderliness against Greek 
supporters and Greek-oriented teachers.

In 1898 Pop Hristov participated in 
the formation of districts in Kastoria and 
Florina together with Pavel Hristov. Pop 
Hristov tirelessly travelled to the Kastoria 
and Florina villages, where for the first time 
in the summer of 1900, upon his initiative 
would be formed a company, for which leader 
would be appointed Gerogi Ivanov-Gerojski 
(Marko of Florina). After the disclosure of 
Pop Stavre’s affair and the arrest of Dame 
Gruev on August 18, 1900 by the Ottoman 
authorities, Gjorgi Pop Hristov assumed the 
position of Deputy Chairman of the Bitola 
Revolutionary District.

In the revolutionary Ilinden period of 
Macedonia, among other things, in 1900, 
upon the recommendation of Damjan 
Gruev, in order not to avoid the suspicion 
of the Turkish authorities, Gjorgji Pop 
Hristov went to Bitola to be a teacher in an 
elementary school. The same year he was 
elected a member of the TMORO’s District 
Committee in Bitola. In the period from 
1900 to 1903, as a member of the Bitola 
Revolutionary Committee, he also held the 
position of secretary in the local parohy of 
the Bitola district.

At the beginning of 1902, he accompanied 
Goce Delchev during a visit to Kastoria 
Region, but soon afterwards, in the treachery 
that happened in Bitola, George Pop Hristov 
was arrested on February 12, 1902 by the 
Turkish authorities and sentenced to death. 
A year later, on February 22, 1903, he was 
amnestied.

In preparation fofor the Ilinden Uprising, 
Pop Hristov participated at the Smilevo 
Congress as a representative from Bitola. 
At the Congress, Pop Hristov and Parashkev 
Tsvetkov were nominated and accepted for 
the secretaries, and then he was elected as 
a deputy of a member of the Headquarters 
of the Uprising and a member of the Demir 
Hisar headquarter. Then he moved to Florina 
region and during the uprising as a voivode 
he fought in the first battle lines.

It is worth noting that during the Ilinden 
uprising, George participated in the attack 
on the railway station in Ekshi Su and cutting 
off the telegraph wires in the region, then in 
the attack on the barracks in Neveska, as 
well as in other battles. After the uprising, 
he retreated to Greece and was arrested in 
Volos. In his memories, Pop Hristov will 
write down:

“Two officers took part in the investigation. 
First they asked me if I knew Greek language 
and why I did not know... They were 
wondering and said, “How is that so, you are 
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„Во истрагата учествуваа двајца офи-
цери. Прво ме запрашуваат дали знам грч-
ки и зошто не знам... Тие се чудат и велат: 
– Како така, ти си по потекло од Македо-
нија и да не знаеш грчки, кога Македонија 
е наша и слично. Потоа прашуваа кој ни го 
даде оружјето за востанието. Им кажу-
вам: - Никој, со пари сме го купиле од вас и 
каде сме можеле да најдеме. Тие останаа 
со уверување дека јас не сум од Македонија, 
а дека сум бугарски офицер. Не можеа да 
поверуваат, исто така, дека ние сме го 
направиле востанието. Велеа: - Бугарски 
офицери како Сарафов и други го направиле 
востанието, а не вие. Уште тогаш разбрав 
каква злоба и какви намери се раѓаат кај 
Грците против нас... во Македонија“.

Ѓорѓи Поп Христов успешно избегал од 
притворот во Пиреја, а потоа преку Ати
на, со помош на архитектот Георги Кисе
линчев од костурското село Косинец, се 
префрлил во Варна, Бугарија. Кон крајот 
на 1903 година, учествувал на состанокот 
на дејците на Македонската револуцио
нерна организација во Софија, а потоа во 
пролетта 1904 година заедно со војводата 
Ванчо Србаков повторно се вратил во Ма
кедонија, каде работел на обновување на 
Организацијата во Битолско, Леринско и 
Костурско. Во мај 1904 година, учествувал 
како делегат на Прилепскиот конгрес, а во 
октомври 1905 година учествувал на Рил
скиот конгрес.

Во текот на 1906 и 1907 година, Ѓорѓи 
Поп Христов кој страдал од реума и се 
разболел од маларија, останал да се лечи 
во Бугарија. За да може да го плати леку
вањето тој работел како учител во софи
ско училиште,  а во меѓувреме се оженил 
со битолската учителка Василка Стефа
нова која активно ја помагала Македон
ската револуционерна организација.

По расцепот во Организацијата кој на
станува на Рилскиот конгрес, Поп Хри
стов зазел неутрален став. Оттука, тој не 
присуствувал на Ќустендилскиот конгрес 

кој го организирале конзервативците од 5 
до 15 март 1908 година. Сепак, по Младо
турската револуција од 1908 година, отка
ко се вратил во Битола каде работел како 
учител, не го одбегнале внатрешнопарти
ските пресметки во Организацијата. 

Кон крајот на 1909 година, тој бил 
уапсен по убиството на Црногорецот Ј. 
Јовановиќ, но по два месеца бил ослобо
ден. Во 1910 година, младотурските вла
сти повторно го затвориле во Мала Азија, 
од каде во 1911 година успеал да побегне. 
Пребегал во Бугарија и се вработил во 
Главната дирекција за статистика.

Пред Балканските војни, Поп Христов 
повторно се вклучил во дејноста на Маке
донската револуционерна организација и 
заедно со Димитар Влахов и Павел Хри
стов правеле напори да ја обединат поде
лената Организација. Биле свикани сите 
благотворителни македонски братства 
и бил избран исполнителен комитет. За 
претседател бил избран Александар Про
тогеров, а за секретар Ѓорѓи Поп Христов. 
Верувајќи дека се бори за ослободување 
на Македонија, Ѓорѓи Поп Христов како и 
голем број Македонци учествува во Бал
канските војни и Првата светска војна.

Во виорот на Втората балканска војна 
Ѓорѓи Поп Христов повторно се вклучил 
во Македонско одринско доброволство во 
Третата бригада под команда на Алексан
дар Протогеров. По завршувањето на ме
гусојузничката војна и Букурешкиот ми
ровен договор кој бил одржан на 10 јуни 
1913 година, доаѓа до поделба на Македо
нија помеѓу трите балкански држави Ср
бија, Грција, Бугарија  и новоформираната 
албанска држава.

За поделбата на Македонија во Буку
решт во 1913 година, Ѓорѓи Поп Христов 
во своите спомени ќе напише: „Наместо 
да се случи посакуваната слобода нашата 
родина Македонија со Букурешкиот дого-
вор беше поново поробена и распокината 
помеѓу Грција, Србија и Бугарија, таа војна 



167FAMOUS AND ACCLAIMED PEOPLE FROM KRSTOAR

VIDINOVSKI • SLAVÈ KATIN

from Macedonia, and you do not know Greek, 
when Macedonia is ours” and alike. Then they 
asked me who gave us the weapon for the 
uprising, and I told them: - Nobody, we bought 
it from you with money, otherwise, where we 
could find it. They remained convinced that 
I was not from Macedonia, and that I was 
a Bulgarian officer. They could not believe, 
too, that we have organized the uprising. 
They said: - Bulgarian officers like Sarafov 
and others organized the uprising, not you. 
Even then, I understood what kind of malice 
and what intentions were born by the Greeks 
against us... In Macedonia”.

Georgi Pop Hristov successfully escaped 
from the Piraeus detention, and then through 
Athens, with the help of the architect 
Georgi Kiselinchev from Kastorian village 
of Kosinec, he moved to Varna, Bulgaria. 
At the end of 1903, he took part in the 
meeting of the activists of the Macedonian 
revolutionary organization in Sofia, and then 
in the spring of 1904, together with voivode 
Vanco Srbakov, he returned to Macedonia. 
He worked there on the renewal of the 
Organization in Bitola, Florina and Kastoria 
Regions. In May 1904 he participated as 
a delegate at the Prilep Congress, and in 
October 1905 he participated in the Rila 
Congress.

During 1906 and 1907, Giorgi Pop Hristov, 
who suffered from rheumatism and got sick 
of malaria, remained to be treated in Bulgaria. 
In order to pay for the treatment, he worked 
as a teacher in Sofia, and in the meantime he 
married a Bitola teacher Vasilka Stefanova, 
who actively supported the Macedonian 
Revolutionary Organization.

After the split in the Organization that 
occured at the Rila Congress, Pop Hristov 
remained neutral. Hence, he did not attend 
the Kjustendil Congress organized by the 
conservatives from 5 to 15 March 1908. 
However, after the Young Turks Revolution 
of 1908, after returning to Bitola where he 

worked as a teacher, he was not avoided 
by the internal party disputed within the 
Organization. 

In late 1909, he was arrested after the 
murder of Montenegrin J. Jovanovic, but 
was released two months later. In 1910, the 
Young Turk authorities arrested him again 
and imprisoned him in Asia Minor, where he 
managed to flee in 1911. He fled to Bulgaria and 
was employed in the Main Statistics Office. 

Before the Balkan War, Pop Hristov 
again joined the Macedonian Revolutionary 
Organization and together with Dimitar 
Vlahov and Pavel Hristov made efforts 
to unite the divided Organization. All 
Macedonian brotherhoods were convened 
and an executive committee was elected. 
Alexander Protogerov was elected a 
president, and Georgi Pop Hristov was 
elected a secretary. Believing he was fighting 
for the liberation of Macedonia, George 
Pop Hristov as well as many Macedonians 
participated in the Balkan and World War I.

At the whirlwind of the Second Balkan 
War, George Pop Hristov again joined the 
Macedonian Odrin Volunteer in the third 
brigade under the command of Alexander 
Protogerov. After the end of the war and 
the Bucharest peace treaty, which was held 
on June 10, 1913, a division of Macedonia 
between the three Balkan states of Serbia, 
Greece, Bulgaria and the newly formed 
Albanian state happened.

For the partition of Macedonia in 
Bucharest in 1913, Georgi Pop Hristov 
wrote in his memories: “Instead of the 
desired freedom, our homeland Macedonia 
with the Treaty of Bucharest was again 
thorn between Greece, Serbia and Bulgaria; 
that warinfliceted the greatest strike to the 
Macedonian cause and liberation movement“.

After the First World War, he emigrated to 
Bulgaria and remained neutral between the 
opposing sides of the Organization. In 1921 
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и нанесе најголем удар на македонската 
кауза и ослободителното движење“.

По Првата светска војна емигрирал во 
Бугарија и се држел неутрално меѓу спро
тивставените страни во Организацијата. 
Во 1921 година учествувал во основањето 
на Илинденската организација и станал 
нејзин секретар. По превратот во Бугарија 
од 9јуни 1923 година, како битолски војво
да заминува со Александар Протогеров, 
Петар Шанданов и други во Албанија од 
каде преминуваат во Вардарскиот дел на 
Македонија. Тие го обиколуваат Ресен
скиот, Демирхисарскиот, Охридскиот и 
Кичевскиот Регион и го организираат Би
толскиот окружен конгрес. На крајот на 
септември 1924 година, се вратиле во Бу
гарија преку Италија.

По убиството на Тодор Александров 
(1924), Ѓорѓи Поп Христов на Шестиот кон
грес на ВМРО во 1925 година, бил избран 
за член на Централниот комитет. По уби
ството на Протогеров (1928), Поп Христов 
ја предводи протогеровистичката струја 
на ВМРО, која е незадоволна од раково
дењето на И. Михајлов. Во 1931 година, 
Поп Христов се повлекол од активната 
дејност во ВМРО. Починал 1962 година во 
Софија, Бугарија. Во своите „Спомени“ тој 

во детали ја опишува историјата од тоа 
време, посебно активностите на ВМРО.

Ѓорѓи Поп Христов умира во Софија на 
20 февруари 1962 година. Во своите спо
мени, тајни писма и преписки со своите 
сореволуционери, во   револуционерната 
архива на Организацијата се среќава под 
псевдонимите-„Бистров“, „Ѓорги Крстаре
цот“, „Форов“ѓ  Ѓорги Поп Христов, со сво
ите дела и живот посветен на македон
ското ослободително дело се издигнува 
во еден  скромен македонски деец, кој це
лосно и доследно ѝ служи на македонска
та кауза, тој претставува еден неуморен 
работник на ВМРО со силен револуционе
рен дух, кој поминал една цела животна 
голгота посветена на македонското осло
бодително дело. 

Ѓорѓи Поп Христов претставувал еден 
револуционер кој, пред сé, се стремел да 
обединува и помирува. Тој му служел на 
македонското револуционерно дело трие
сет и две години и поминал низ сите фази 
на  револуционерната епопеја на ВМРО, 
во која овој битолски (крстоарски) рево
луционер се издигнал како одличен ор
ганизатор, стратег и еден неуморен деец 
целосно посветен во борбата за слобода 
на Македонија.



169FAMOUS AND ACCLAIMED PEOPLE FROM KRSTOAR

VIDINOVSKI • SLAVÈ KATIN

he took part in the foundation of the Ilinden 
organization and became its secretary. After 
the overthrow in Bulgaria on 09.06.1923, as 
voivode from Bitola he left with Aleksandar 
Protogerov, Petar Shandanov and others to 
Albania from where they crossed into the 
Vardar part of Macedonia. They commuted 
through the Resen, Demir Hisar, Ohrid and 
Kichevo regions and organized the Bitola 
District Congress. At the end of September 
1924, they returned to Bulgaria via Italy.

After the murder of Todor Alexandrov 
(1924), George Pop Hristov at the Sixth 
Congress of the VMRO in 1925, was elected 
a member of the Central Committee. After 
Protogerov’s assassination (1928), Pop 
Hristov became the leader of Protogerov’s 
wing  of VMRO, which wing was dissatisfied 
with the leadership of I. Mikhailov. In 1931, 
Pop Hristov withdrew from the active 
activity in VMRO. He died in 1962 in Sofia, 
Bulgaria. In his “Memories” he describes in 
detail the history of that time, especially the 
activities of VMRO.

Georgi Pop Hristov dies in Sofia on 
February 20, 1962. In his memories, secret 
letters and correspondences with his co-
revolutioneries, in the revolutionary archive 
of the Organization he can be found under 
the pseudonyms - “Bistrov”, “Georgi from 
Krstoar”, “Forov”. Georgi Pop Hristov, with his 
deeds and life dedicated to the Macedonian 
liberation cause became a modest Macedonian 
activist, who fully and consistently served the 
Macedonian cause. He was a tireless worker 
of VMRO with a strong revolutionary spirit 
who spent a whole life golgota dedicated to 
the Macedonian liberation work.

Georgi Pop Hristov was a revolutionary 
who was primarily striving  to unite and 
reconcile. He served the Macedonian 
revolutionary work for thrity-two half 
years and went through all stages of the 
revolutionary epic of VMRO, in which this 
Bitola (from Krstoar)) revolutionary was a 
distongished great organizer, a strategist 
and a tireless worker fully committed to the 
struggle for freedom of Macedonia.
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ПРОМОЦИЈА НА ДОКУМЕНТАРНИОТ 
ФИЛМ „ГЕОРГИ ПОП ХРИСТОВ“

СРЕДА, 26 ОКТОМВРИ 2016

Во органзаицја на Тв Мега и МПЗ Тодор 
Александров во чест на денот на Маке
донската револуционерна борба во очи на 
празникот на 21 октомври во малата сала 
на НУ Центар за Култура Битола беше 
промовиран документарниот филм за 
македонскиот револуционер Георги Поп 
Христов.Автор на документарниот филм 
е историчарот Ѓорги Чекутков,а продик
ција и техничка реализација монтажер
ската екипа на Тв Мега,наратр во филмот 
е Благоја Шаклевски.

Георги Поп Христов е македонски ре
волуционер од битолското село Крстоар.
Тој бил активен во редовите на ВМРО во 
сите фази на нејзината борба од 1896 до 
1930 година.Георги Поп Христов е активен 

во предилинденскиот период,илинден
скиот период,периодот во балканските 
војни и Првата светска војна до 1930 го
дина,што значи Георги Поп Христов има 
над 30 годишен револуционерн стаж.
Георги Поп Христов одиграл круцијална 
улога во создавањето на револуционер
ната мрежа во Битолскиот револуцио
нерен округ,по затворањето на Дамјан 
Груев како негов најблизок сореволу
ционерн бил и раководител на Окру
гот,Во Илинденското востание Георги 
Поп христов  бил назначен за началник 
на востаничкиот штаб во Леринско каде 
со своите чети се борел против турската 
восјка и башибузук и заедно со четата на 
Александар Турунџев и Михаел  Чаков 
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ја разрушиле леринската железничка 
станица во селото Екши су.Во 1909 годи
на бил уапсен од младотурските власти 
и осуден на доживотен затвор испаратен 
во малоазиските острови на заточение од 
каде успеал да побегне.Поп Христов бил 
дел од Битолската чета во Македонско
то одринско ополчение во балканаките 
војни.Во првата светска војна бил дел од 
11 македонска дивизија при Бугарската 
армија каде се борел во битолско и во се
лото Скочивир.По првата светска војна со 
бил активен мегу македонска емиграција 
учествува во формирањето на Илинден
ската органзиација,исткна историчарот 
 Чекутков

Од 1923 година повтрно со чета како 
деец на Автономистичката ВМРО на Тодор 
Александров влегува во Крлаството СХС и 
во Битолско заедно со Петар Шанданов,
Крум Петишев и Пецо Трајков го возобно
вуваат Битолскиот револуционерен округ 
каде водат големи борби протв српските 
и грчки војски.Судирите на четие на Геор
ги Поп Христов со српската жандармерија 
војска и полиција биле постојани,а во овај 
период ВМРО ја зидигнува паролата за 
Независна Македонија во нејзините при
родни географски граници под чија паро
ла се бори и Поп Христов.Од 1925 година 
на Шестито конгрес на ВМРО Георги Поп 
Христов е избран на конгресот во Горна 
Џумја за член ан ЦК на ВМРО  заедно со 
Иван  Михајлов и Александар Протогеров.

Како член на ЦК на ВМРО Поп Христов по
воторно со своите чеити делува во Битол
скиот округ како негов раководител,акде 
формирал и разузнавачка мржа,истакна 
историчарот Ѓорги Чекутков.

Од 1928 година кога се повеќе се интен
зивирале судирите и убиствата помеѓу 
михајловистичката и протогеровистич
ката струја на ВМРО,Георги Поп Христов 
како припадник на протогеровистите бил 
дел од помирувачката комисија за поми
рување на двете крила на ВМРО.Во 1930 
година е приведен од бугарската полиција 
заедно со Кирил Приличев каде се прину
дени да потпишат декларација со која ќе 
потврдат дека се повлекуваат од редовите 
на ВМРО.По повлекувањето од редовите 
на ВМРО несакајќи да учествува во ме
гусебните судири се повекува од револу
ционерниот живот и Георги Поп Христов 
останува да живее во Буагрија каде умира 
на 20 февруари 1962 година.Поп Христов 
има издадено свои спомени каде е при
кажана и целата негова револуционерна 
дејност во Битолскиот револуционерен 
округ истакна историчарот Чекутков.

Целта и идеата ни е  да изработиме 
документарни филмови за македонски 
револуционерни насловн како циклус од 
повеќе серии на документарни филмови 
за Битолскиот револуционерен округ ис
такна Чекутков.

 Македонска нација
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ВО БИТОЛА ТРИБИНА ЗА ЛИКОТ 
И ДЕЛОТО НА МАКЕДОНСКИОТ 
РЕВОЛУЦИОНЕР ЃОРГИ ПОП ХРИСТОВ

СРЕДА, 02 МАРТ 2016

Во организација на Македонското па
триотско здружение Тодор Александров 
во Центарот за култура-Битола, беше орга
низаирна научна трибина за ликот и дело
то на реоволуционерот Ѓорги Поп Христов 
по потекло од битолското село Крстоар. 
За ликот и делото на Ѓорги Поп Христов 
зборуваа историчарот Ѓорги Чекутков и 
м-р по безбедност Благојче Петревски кој 
зборуваше за разунавачката мрежа на 
Внатрешната Македонска Револуциоенр
на Организација,која од 1925 година во Би
толскиот револуционерен округ на ВМРО 
ја предводел Ѓорги Поп Христов.

Ѓорги Поп Христов е македонски ре
волуционер делува во предилинденски
от,илинденскиот,постилиндескиот пери
од,периодот помеѓу двете светски војни 
како еден неуморен револуционер на 
ВМРО.Ѓорги Поп Хрисотв бил еден од нај
доверливите сореволуционери на Дамјан 
Груев, предводник на Битолскиот округ 
по Поп ставревата афера кога Дамјан Гру
ев паднал во заатвор.Во виорот на Илин
денското востание Ѓорги Поп Христов е 
предводник на востаничките акции во Ле
ринската револуционерна околија,во се
лата  Буф, Арменско и учествува со четите 
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на војводите Михал Чаков и Александар 
Турунџев во нападите на железничката 
станица во селото Екши Су (Горно Врбе
ни) учествувал и во одбраната на Неве
ска.Ѓорги Поп Христов учествувал и во 
Балканските војни во редовите на Маке
донското одринско ополчение.По Првата 
светска војна  1921 година,Поп Христов е 
еден од основачите на Илинденската ор
ганизација.Во 1923 година по негово ба
рење од ЦК на ВМРО предводено од Тодор 
Александров,е испратен со чети внатре 
во Вардарска Македонија која тогаш била 
под кралството СХС.Ѓорги Поп Христво го 
возобновува Битолскиот револуционер
нен округ и со свј чета заедно со четите 
на Петар Шанданов,Крум Петишев,А
лександар Стефанов имаат вооружени 
судири со српските и грчки војски.На ше
стиот конгрес на ВМРО 1925 година кој се 
одржал во селото Србиново Горна Џумаја 
е избран за член на ЦК на ВМРО заедно 

со Иван  Михајлов и Александар Протоге
ров.Во судирите помеѓу михајловистите и 
протогеровистите,Ѓорги Поп Христов бил 
на страна на протогервоситичката ВМРО.
Во текот на февруари 1931 година Ѓорги 
Поп Хрисотв и Кирил Прличев се приве
дени од агнети на бугарската полиција 
кои биле блиски до михајловиситите.Ѓор
ги Поп Христов е принуден од бугарската 
власт да потише декларација со која ќе по
тврди дека се повлекува од македонското 
ослободително движење.Несакајќи да 
учествува во меѓусебни судири Поп Хри
стов се повлекува  од редовите на ВМРО.
Македонскиот научен инситут предводен 
од Љубомир Милетиќ ги издава неговие 
спомени.Ѓорги Поп Хрисотв умира во Бу
гарија во Софија 1962 година.МПЗ Тодор 
Александров сабота 25 февруар 2016 годи
на во родното село Крстоар на Ѓорги Поп 
Христов ќе постави спомен плоча во него
ва чест.
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Во пишаните материјали за го
лемиот македонски револуци
онер, војводата Ѓорѓи Сугарев 

стои дека тој бил  истакнат член на Битол
скиот револуционерен округ на Македон
ската револуционерна организација.

Тој е роден во Битола во 1876 година, 
во семејство од крајно сиромашни роди
тели. Неговите браќата Христо, Вангел и 
Михаил емигрираат во Соединетите Аме
рикански Држави и активно учествуваат 
во работата на Македонската патриотска 
организација. Вангел таму станал истори
чар и автор на неколку книги. 

Во 1901 година, незадоволен од легал
ната дејност, Сугарев станал четник во 
Демирхисарската чета на војводата Нико
ла Русински. Истата година тој бил избран 
за член на раководното тело на Битолски
от револуционерен округ, и за да може 
да ја исполнува дадената организациска 
должност, тој повторно станал учител 
во Битола. Но бучниот град и арогантни
те чорбаџии создале презир кај Сугарев. 
Градскиот живот не го задоволувал него
виот борбен карактер. Тој ја напуштил Би
тола и со неколкумина другари започнал 
нелегална дејност во Битолската околија. 
Тој го јакнел револуционерното сознание 

ВОЈВОДАТА 
ТОДОР ВИДИНОВ 
ОД КРСТОАР ВО 

ЧЕТАТА НА 
ЃОРЃИ СУГАРЕВ

сред своите четници и, според тоа, мнози
на од нив станале војводи. Сугарев отишол 
секаде каде што се чувствувала потреба 
од неговата организаторска вештина. Тој  
ги посетил  речиси сите села во Демирхи
сарско, Кичевско, Ресенско, Крушевско и 
Поречјето.

Кога се пишува за револуционерното 
минато на македонскиот народ, една од 
епизодите е сведоштвото за загинување
то на војводата Ѓорѓи Сугарев, за кое, меѓу 
другото, е забележано дека се случило во 
селото Паралово, Битолско, околу Благо
вец кога манастирскатакамбана почна
ласилно дабие. Селаните мислеле дека 
бие во чест на големиот верски празник 
Благовец. Нивната камбана во селото 
Врањевци биела за да одат жителите од 
селото в црква. Ама тој глас на манастир
ската камбана биел некако поинаку. 

Сигурно тие што живееле во манасти
рот ја насетиле опасноста од борбата и да
вале знак за тревога. И, кога ги слушнале 
силните зачестени пукотници горе во ма
настирската корија, си помислиле дека се 
води некоја борба со турскиот аскер, ама 
не знаеле дека е Ѓорѓи Сугарев со четата, 
и дека тој заминал во друг правец кон се
лото Гнилеж.
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The written materials about the 
great Macedonian revolutionary, 
Voivode Georgi Sugarev say that 

he was a prominent member of the Bitola 
revolutionary district of the Macedonian 
Revolutionary Organization.

He was born in Bitola in 1876 in a family 
of extremely poor parents. His brothers 
Hristo, Vangel and Mikhail immigrated to 
the United States and actively participated 
in the work of the Macedonian Patriotic 
Organization. Vangel became a historian 
and author of several books there.

In 1901, dissatisfied with the legal 
activity, Sugarev became a chetnik in the 
Demir-Hissar company of Voivode Nikola 
Rusinski. The same year he was elected a 
member of the governing body of the Bitola 
Revolutionary District, and in order to fulfill 
his assigned organizational duty, he became 
again a teacher in Bitola. But the noisy city 
and the arrogant rich men created contempt 
in Sugarev. City life did not satisfy his 
martial character. 

He left Bitola and with several friends 
of him started illegal activity in several 
municipalities in Bitola. He strengthened 
the revolutionary awareness among his 
Chetniks and, consequently, many of them 

VOIVODE 
TODOR VIDINOV 
FROM KRSTOAR 

IN THE COMPANY OF 
GJORGI SUGAREV

became voivodes. Sugarev went wherever 
there was a need of his organizational skills. 
He visited almost all villages in Demir 
Hissar, Kichevo, Resen, Krushevo and 
Poreche regions.

When writing about the revolutionary 
past of the Macedonian people, one of the 
episodes is the testimony of the death of the 
Voivode Georgi Sugare, for which, among 
other things, it was noted that this happened 
in the village of Paralovo, Bitola region, 
around the day dedicate to Annunciation 
when the Monastery bell began to ring 
strongly. The villagers thought that the bell 
was ringing on the occasion of the holiday. 
The church bells in Vranjevci rang to remind 
them go to church. But that day, the sound 
of the monastery bell sounded somehow 
different.

Probably those who lived in the monastery 
were aware of the danger caused by the 
fight and tried to alert the population. And 
when they heard the strong frequent shots 
in forest above the monastery, they thought 
that there must had been a fight against the 
Turkish army, but they did not know that it 
was  about Sugarev and his company, because 
he went in another direction towards the 
village of Gnilezh.



176 ПОЗНАТИ И ПРИЗНАТИ ЛИЧНОСТИ ОД КРСТОАР

СЛАВЕ КАТИН • ВИДИНОВСКИ

Со голема потера зад себе, која, всуш
ност, била аскерот стациониран во селото 
Скочивир, како дел од леринскиот аскер, 
известен и активиран, најверојатно, на 
истиот начин како и башибозукот од се
лото Долно Ореово, четата возвраќајќи со 
стрелба брзала по угорнината. Но, само 
што излегле под Чукарите, од север, од 
блиската спротивна падина, неочекувано 
ги пречекал плотун од аскерот во чиј со
став бил башибозукот. 

Всушност, тоа било дел од Битолскиот 
авџи табор, специјална воена единица за 
борба против револуционерните чети. Не 
можејќи да свртат на североисток преку 
Чукарите, по голата падина на Страиште 
кон селото Грумази, каде што ќе биле гола 
мета на Леринскиот аскер, четата со бор
ба почнала да ја напушта голата западна 
падина на Страиште под Чукарите, залег
нувајќи под голиот рид во грмушките, од 
каде што продолжила да се брани. 

Меѓутоа, соединетиот аскер го затво
рил обрачот од југоисток и североисток и 
почнал да ја притиска четата надолу низ 
Леската. Тогаш стапил на сцена башибозу
кот, односно Албанците од Долно Ореово 
поставени во густите заседи на блиската 
северозападна страна, односно присојна
та падина викана Невестата. Позицијата 
на четата станала смртоносна и комитите 
почнале да ѓинат еден по еден. Немајќи 
друг излез војводата Сугарев наредил 
преживеаниот дел од четата да почне со 
повлекување надолу кон манастирот, кон 
долот Пиоќ, а потоа низ шумата да сврти 
на југ кон Лингов Аргач.

Свесен за безизлезната ситуација, а 
сакајќи, сепак да ѝ помогне на четата, 
војводата Сугарев го извршил познатиот 
јуначки саможртвен чин: останувајќи сам, 
легнат зад една грмушка и стрелајќи кон 
аскерите што настапувале, се обидел да 
им обезбеди евентуална спасоносна от
стапница на своите комити.

Но тогаш се случил најстрашниот чин 
над местото викано Затворена Вода, вед
наш над манастирот каде што загинал 
речиси целиот останат дел од четата, лик
видиран од заседата поставена кај спротив
ната блиска карпа позната како Гулабарни
кот! Само еден борец од четата успеал да се 
спаси, тоа бил Тодор од селото Крстоар, Би
толско. Тој, всушност, бил дедото на Борис 
Видиновски, за што тој постојано го споме
нува и се гордее со неговото дело.

За тоа време војводата Сугарев ја водел 
својата последна борба, убивајќи доста 
аскери. Жителите од селото Паралово, 
слушајќи ги блиските пукотници, се ис
качиле по стрмното патче, избивајќи на 
главниот пат, северозападно од манасти
рот, таму каде што сега е споменикот на 
Ѓорѓи Сугарев. Но наеднаш престанал гла
сот од малихерата на војводата, а потоа и 
истрелите на потерите. 

Станало јасно дека војводата останал 
без муниција, а собраните селани ги слу
шале гласовите на Турците кои му викале 
на Сугарев да се предаде, на што тој со пцо
сти им одговарал дека жив нема да го фа
тат. Потоа се слушнал само еден истрел, 
по што завладеала злокобна тишина. Тоа 
бил последниот куршум од нагантот на 
војводата со кој тој заминал во бесмртно
ста. Крвавиот и нерамноправен бој, кој со 
тоа завршил, траел околу три часа.

Така, од оваа битка на Ѓорѓи Сугарев жив 
останал само Тодор Видинов, дедото на Бо
рис (Борче) Видиновски. Како доказ за него
вото учество во борбите со Ѓорѓи Сугарев, не
говото име стои на плочата во манастирот.   

Неговиот внук Борис пренесува дека 
неговиот дедо војводата Тодор Видинов 
бил активно вклучен во револуционер
ниот илинденски период на Македонија. 
Со своите дела и живот посветен на ма
кедонското ослободително движење се 
издигнува на едно  вистинско скромно 
македонско рамниште. 
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The Turkish army, which was actually 
stationed in the village of Skocivir, being a 
part of the Florina army, organized a great 
posse probably in the same way as the bashi-
bouzuk in the village of Dolno Oreovo. The 
Sugarev’s company returned the firing and 
rushed up the hill. But, just as they reached 
under the Chukari, from the north, they were 
unexpectably faced with the regular Turkish 
army accompanied by the bashi-bouzuk. 

In fact, it was part of the Bitola avgi 
camp, a special military unit to fight the 
revolutionary troops. Unable to turn to the 
northeast through the Chukari, along the 
bare slope of Straiste toward the village of 
Grumazi, where they would have been easy 
target for the Florina army, the company 
under a heavy fight began to leave the bare 
western slopes of Straiste below the Chukari, 
using the bushes in the bare hill as a covert, 
from where they continued to defend.

However, the united Turkish army closed 
the hoop from the southeast and northeast 
and began to push the company down 
through Leska. Then the bashi-bouzuk, that 
is, the Albanians from the village of Dolno 
Oreovo entered the scene, placed in the 
dense ambushes on the nearby northwest 
side, i.e. the shady slope called the Bride. The 
position of the company became deadly and 
the Komitas were killed one by one. Having 
no other exit, the voivode Sugarev ordered 
the surviving part of the company to start 
pulling down to the monastery, towards the 
valley of Piok, and then through the woods 
to turn south to Lingov Argach.

Aware that there was no way out, and 
trying to help the company, the voivode 
Sugarev performed the famous heroic self-
sacrificial act: he remained alone, laid behind 
a bush and started to shoot at the soldiers 
who were advancing toward him, trying to 
provide his Komitas a possible retreat.

But then the most terrifying act took 
place over the spot called Zatvorena voda, 
just above the monastery where almost all 
of the rest of the company lost their lifes, 
killed from the ambush set at the opposite 
nearby rock known as Gulabarnik! Only 
one fighter from the company managed 
to save himself, Todor from the village of 
Krstoar, Bitola region. He was actually the 
grandfather of Boris Vidinovski, whom 
Boris constantly mentions and feels proud 
on such heroic act.

During his last fight, Voivode Sugarev 
killed many Turkish soldiers. The residents 
of the village of Paralovo, listening to nearby 
shots, climbed the steep path, reaching the 
the main road, northwest of the monastery, 
where nowadays is the monument of Gjorgji 
Sugarev. But the noise of the voivode’s rifle 
Mannlicher suddenly ceased, and then the 
shootings of the Turkish soldiers.

It became clear that the Voivode run out 
of ammunition, and the gathered villagers 
could hear the voices of the Turks who 
ordered Sugarev to surrender, to which 
he yelled with curses that he would not be 
caught alive. Then only one shot was heard, 
after which a vicious silence occured. It was 
the last bullet from the Nagant revolver of the 
Voivode by which he went into immortality. 
The bloody and unequal battle, which ended 
with this, lasted about three hours,

Thus, only Todor Vidinov, the grandfather 
of Boris (Borche) Vidinovski, remained 
alive from this battle of Gyorgy Sugarev. As 
evidence of his participation in the fighting 
with Georgi Sugarev, his name is carved on 
the slab in the monastery.

His grandson Boris told us that his 
grandfather, Todor Vidinov, was actively 
involved in the revolutionary Ilinden period 
of Macedonia. He devoted his work and life 
to the Macedonian liberation movement.
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Војводата Тодор целосно и доследно и 
служел на македонската кауза. Тој прет
ставувал еден неуморен работник, семеен 
и искрен човек, со силен револуционерен 
дух и бил поврзан со напредните сосела
ни од Крстоар и од Битолскиот округ кои 
се бореле за идеалите на ВМРО за маке
донското ослобдително дело и за подобра 
иднина на македонскиот христијански 
народ и за Македонија,

Затоа, војводата Тодор Видинов оста
вил простор за да се гордее неговото се
мејство, а тој да биде една од личностите 
која направила неизбришлива трага на 
создавањето и развојот на своето село, за 
македонските револуционерни активно
сти и вредности како Македонец кој ја са
кал слободата на својот народ и неговата 
поробена татковина – Македонија.

Според дел од текстот за загинување
то на Ѓорѓи Сугарев од авторот Здравко 
Божиновски под наслов „Подмолното 
предавство“, објавен во порталот „ЕГО“ 
од Битола, единствен од четата на Ѓорѓи 
Сугарев кој успеал жив да куртули од 
смртоносните заседи бил Тодор Видинов 
од Крстоар, Битолско. Еве дел од него
вите сеќавања за борбата и за неговото 
враќање во Крстоар. 

„Многу лошо беше, внучко, - ми раска
жуваше тој. - Аскер од сите страни, како 
плева, а ние малку. Ама војвода имавме 
– арслан. Голем страв му имаа Турците, 
пропагандите, ама и кодошите. Демек, нé 
спотераа Турците од едно мариовско село 
(Гнилеж), ние нагоре по ридот. Тие пукај, 
ние пукај. Тамам го фативме сртот, од 
спроти нас не пречекаа плотуни од дру
ги аскери. А куршумите како роси – зип, 
зип! Ние удолу по долот. Удривме на дру
га заседа. Поганците скриени ти биле во 
карпите отспротива, не се гледаат, само 
пукаат. Бааги наши паднаа. Ние неколку 
ја спраштивме кон југ, секој на своја стра
на. Арно ама, оттаму припука аскерот што 
не спотера утрото. Зорт работа, ќе се гини. 

Јас имав голема среќа – удрив во еден вир 
полн со вода што течеше во него и цели
от покриен со лисја останати од есента. 
Беше студено, водата беше како мраз, ама 
животта мила, и јас – буп во вирот сосе 
пушката, под лисјата во водата, со носот 
зад млазот. Така куртулив, Турците не ме 
најдоа..

Повлекувајќи се од грмушка до грмуш
ка, лазејќи и криејќи се, тој тргнал кон 
Присојот. Кај Длабок Дол, односно кај Ду
пениот Камен, слушнал рикање од говеда 
и ѕвон од клопотарци. Скриен зад еден 
голем камен внимателно се поткренал 
и видел говеда. Знаејќи дека таму каде 
што има говеда мора да има и луѓе што 
ги пасат, и кога потоа слушнал човечки 
разговор, малку се успокоил, но не им се 
јавил. А воловарчињата, разговарајќи за 
борбата во Чукарите, побрзале да ги вра
тат говедата назад иако имало сонце уште 
три остени. Тодор, криејќи се од камен до 
камен, одел по нив, но стоплен од сонцето 
и совладан од уморот, задремал. Штрек
нувајќи се, се разбудил и забележал дека 
говедата ги нема! Тие заминале преку со
седното ритче! Вознемирен потрчал ната
му, ги слушнал ѕвонците и кога се искачил 
на ритчето ги видел говедата. Полека, со 
преместување и криејќи се, продолжил да 
оди паралелно со нив.

Кога вечерта стигнал близу до нив, ре
шил да им се јави и приближувајќи се мал
ку до нив, се накашлал за да го видат, а по
тоа им раскажал за борбата и пеколот низ 
којшто поминал, и дека сака да оди во сво
ето село. Тие зачудени како успеал жив да 
откине од страшниот обрач, му рекле да ги 
почека тука, а тие кога ќе се потстемни за 
да не ги види никој, ќе се вратат и ќе му по
могнат да продолжи кон Крстоар. Тој се за
солнил во една капина, а тие ги спотерале 
говедата. Момчињата се вратиле без да ги 
забележи некој, го земале Тодор, му дале и 
нему стап за потпирање во мракот, го пове
ле надолу по едно долче, и по долго одење 
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The Voivode Todor fully and consistently 
served the Macedonian cause. He was a 
tireless worker, a family and honest man, 
with a strong revolutionary spirit, and was 
associated with the progressive neighbors 
from Krstoar and the Bitola district who 
fought for the ideals of VMRO, for the 
Macedonian liberation and for a better 
future of the Macedonian Christian people 
and for Macedonia itself.

Therefore, the family of the Voivode 
Todor Vidinov can be proud of him, because 
he was a person who left an indelible trace to 
the creation and development of his village, 
the Macedonian revolutionary activities 
and values as a Macedonian who loved the 
freedom of his people and his enslaved 
fatherland - Macedonia.

According to the part of the text about 
the death of Gjorgji Sugarev by Zdravko 
Bozinovski under the title "The insidious 
treachery", published in the portal "EGO" 
from Bitola, the only one from the company 
of Gjorgji Sugarev, who survived the deadly 
ambushes was Todor Vidinov from Krstoar, 
Bitola region. Here is part of his memories of 
the fight and his return to Krstoar.

"It was very bad, my grandson," he told 
me. - Asker from all sides, like weed, and 
only few of us. But we had a duke – like a 
lion. Turks, propaganda, and snitches had 
great fear from him. So, Turks chased us 
from a village in Mariovo (Gnilez), and we 
run up the hill. They were shooting, we were 
shooting. As soon as we reached the ridge, 
we were attacked by other Turkish soldiers’ 
volleys. And the bullets like dew drops - zip, 
zip! We went down the gorge. We faced 
another ambush. The damned soldiers were 
hidden in the rocks opposite of us, we could 
not see them; they just shot at us. Many 
of our people were killed. Few of us fled to 
the south, each on its own. But, the Turkish 
soldiers who fought with us that morning 
shot at us. We were desperate and sure 
that we were going to die. I was very lucky 

  -   I found myself in a whirlpool full of water 
which was covered with leaves left over from 
autumn. It was cold, the water was icily cold, 
but my life was precious, and I jumped into 
the whirlpool with my rifle, under the leaves 
in the water, with my nose behind the water-
jet. That is how I saved my life; the Turks did 
not find me.

Retreating from shrub to shrub, crawling 
and hiding, he went towards the slope. 
Near Dlabok Dol (Deep Gorge), also called 
Dupeniot Kamen (Bored Stone), he heard 
the roar of cattle and bells they wore on 
their necks. Hidden behind a large stone he 
carefully rose and saw the cattle. Knowing 
that where there was cattle there must be 
also people who cared for them, and when 
he heard a human conversation, he calmed 
down a little, but did not appear to them. 
And the cattlemen, discussing the struggle 
in the Chukari, rushed to return the cattle 
back, even though it was still sunny. Todor, 
crawling from stone to stone, followed them, 
but being warmed by the sun and overcome 
by fatigue, he fell asleep. Suddenly, he woke 
up and noticed that the cattle were gone! 
They disappeared over the next hill! He 
was upset and run toward the hill, when he 
heard the bells. He climbed the hill and saw 
the cattle. Slowly moving and hiding, he 
continued to follow them.

When he came closer to them during 
the night, he decided to call them and when 
he approached closer to them he coughed 
wanting them to see him. After they 
accommodated him he told them about the 
fight and the hell he had gone through, also 
saying them that he wanted to go back to his 
village. They were amazed how he managed 
to escape the terrible hoop organized by 
the Turks, and told him to wait there until 
the dark when they would return and help 
him to continue to Krstoar. He sheltered 
himself in a blackberry bush, and they 
pushed the cattle to the stables. The boys 
returned in great secrecy, they gave Todor 
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стигнале до Гнеотино. Таму нашле други 
луѓе кои откако разбрале во што е рабо
тата, го повеле понатаму, кон Црна Река.. 
Стигнувајќи до најтесниот дел од блатото, 
спроти Егри, од трските извлекол лотка со 
која, провирајќи се низ трските и шамакот, 
требало да стигнат на другиот брег.

Арно ама, на средината од блатото, во 
густата трска, старата лотка почнала да 
пропушта вода и да се полни, и тие скок
нале во водата која и достигала до гради
те. Тој им рекол на воловарчињата дека 
ќе продолжи пешки понатаму, а тие оста
нале да ја празнат водата од лотката и да 
се вратат назад во Балдовенци. Одел така 

низ блатото, со тешка мака ги молкнел 
нозете од тињата, чевлите му останале во 
неа, и си велел : Ајде Тодоре, не е ништо 
ова за тебе. Ќе го голтнеш, ако треба, и 
блатото, ќе стигнеш во Крстоар и ќе си ја 
видиш жената Петра...  

Тодор Видинов ноќно време стигнал 
во Крстоар и без да дознае никој тој изва
дил пасош и веднаш заминал за Америка, 
исто како што не дознал никој кога тој 
пред само три дена влегол во четата на 
Ѓорѓи Сугаре. Апсолутната конспирација 
го спасила неговото семејство од страш
ните турски репресалии“, се вели во тек
стот „Подмолното предавство“. 
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a stick for orientation in the dark, led him 
down a gorge, and after a long walk they 
reached Gneotino. In Gneotino they found 
other people who, after they realized what 
it was about, led him further towards Crna 
Reka (Black River). The cattlemen returned 
to Baldovenci. When they arrived to the 
narrowest part of the pond, opposite the 
Egri, they pulled out a small boat from the 
reeds and the hammocks, and they navigated 
it and managed to reach the other shore.

But, in the middle of the pond, among 
the thick reeds, the old small boat began to 
leak water and get filled, and we jumped in 
the water which was deep up to our chest. 
I told the cattlemen that I would continue 

by foot, and they stayed to empty the water 
from the small boat and to go back. I was 
going through the pond with lot of troubles 
because my feet were stuck in the mud, I lost 
my shoes in it, and I said to myself: Cheer up 
Todor, this is a piece of cake for you. I would 
swallow the mud, if I need to, and I will reach 
Krstoar and see my wife Petra.

Todor Vidinov came to Krstoar late in 
the night and without anybody knowing he 
took his passport, and immediately left for 
America, just as nobody knew when he joined 
the company of George Sugare only three 
days ago. Absolute conspiracy saved his 
family from the terrible Turkish repressions, 
it was written in “The insidious treachery”.





Манастирот во Паралово    The Monastery in Paralovo
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Често се вели дека убавото село 
Крстоар кое е сместено на 
падините на Баба Планина, 

свртено кон Пелагонија, е едно од каракте
ристичните места во Битолскиот крај. Кр
стоар има интересна местоположба и кли
матски услови за одмор и живеење и како 
едно од најблиските населби на Битола, 
затоа го вбројуваат меѓу најхристијански
те села во тој Битолски Регион. 

Крстоар е печалбарско село во кое се 
вратиле да живеат и да ги остават коски
те во родниот крај бројни печалбари кои 
ја барале среќата ширум светот. Еден од 
таквите печалбари бил и Тодор Јуруков
ски, кој го прокрстарил светот и се вратил 
во родното Крстоар, во Македонија.

Со борачот Тодор Јурукот селото Кр
стоар доби една светска личност со ка
рактеристики на човек со високи, дури 
и несфатливи физички способности и 
карактеристики. Тодор Јурукот, кој беше 
роден во 1895 година а почина 1979 на 85 
години, беше инспирација за писателот 
Владо Трајчески кој напишал две книги 
со тематика за неговата физичка нада
реност. Првата е „Пеливанот од Крстоар“ 
(1977) и втората е насловена со посвета на 
 „Најсилниот Македонец Тодор Јурукот“, 

БОРАЧОТ 
ТОДОР ЈУРУКОТ 

ОД КРСТОАР

отпечатена во Австралија. Во делото, ав
торот се обиде во пократки црти да го 
прикаже животот на Тодор Јурукоски од 
село Крстоар – Битолско.

Според авторот Владо Трајчески, по 
објавувањето на првото издание во 1977 
година, кај читателите се појави големо 
интересирање за тоа да разберат нешто 
повеќе за Тодор, човекот феномен, кој со 
своите вештини и сила зачудуваше мно
гу луѓе во светот, а тоа остана речиси до 
крајот на неговиот живот.

Интересирањето за книгата беше, а, 
исто така, и сега е големо. Голем број чита
тели што ја прочитале книгата изразиле 
желба да се сретнат со Тодор. Желбата на 
сите им била речиси иста: сакале да го ви
дат Тодор и да поразговараат со него. Исто 
така, и авторот на делата за Тодор Јурукот 
го замолувале преку писма да го прошири 
и повеќе пати да го објави изданието. 

Во разговор со многубројни читатели 
биле поставувани разни прашања во вр
ска со животот на Тодор. Луѓето најмногу 
се интересирале: дали е можно во денеш
но време да има човек со таква сила како 
него?! Во семејството на Тодор, како и меѓу 
најблиските негови роднини, никој не по
знава дека живеел човек сличен на него. 
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It is often said that the beautiful 
village off   Krstoar, which is a 
place located on the slopes of Baba 

Mountain, and facing Pelagonia is one of 
the more characteristic places in the Bitola 
region. Krstoar has an interesting location 
and climate conditions for leasure and living 
and as one of the closest settlements to 
Bitola, it is considered to be among the most 
Christian villages in that Bitola region.

Krstoar is a village of fortune-seekers 
where numerous migrant workers who were 
looking for happiness around the world 
eventually returned to live and to be buried 
in their native region. One of these migrant 
workers was Todor Jurukovski, who crossed 
the world and returned to his native village 
of Krstoar, Macedonia. 

With the wrestler Todor Juruk, the village 
of Krstoar gained a world-known person 
with the characteristics of a person with 
high, magnificent physical abilities and 
characteristics. Todor Jurukot who was born 
in 1895 and died in 1979 on 85 years, was an 
inspiration for the writer Vlado Trajcevski 
who wrote two books related to his physical 
abilities. The first one was “The Wrestler 
from Krstoar” (1977) and the second book was 
dedicated to “The Strongest Macedonian 
Todor Jurukot”, printed in Australia in.  

In the work, the author tried to briefly 
outline the life of Todor Jurukoski from the 
village of Krstoar – Bitola region.

According to the author Vlado Trajcheski, 
after the publication of the first edition 
in 1977, the readers showed great interest 
in understanding something more about 
Todor, the humn  phenomenon, who with his 
skills and power astonished many people in 
the world, and it remained almost to the end 
of his life.

The interest in the book was, and is 
still high. A number of readers who read it 
wanted to meet Todor. The desire of all was 
almost the same: they wanted to see Todor 
and talk to him. Also, the readers sent letters 
to the author of the books about Todor Juruk 
asking him to re-publish the edition.

In conversation with numerous readers, 
various questions about Todor’s life were 
asked. The people wanted to know whether 
it was possible to exist a person having such 
a strength as Todor ?! In the family of Todor, 
as well as among his closest relatives, no one 
knew that there was a person like him.

Todor’s father, John, was known as a 
very skillful inhabitant of the village. But 
at Krstoar he lifed objects weighing only 
about a hundred kilograms. But what his 

THE FREEDOM FIGHTER 
TODOR THE YURUK 

FROM KRSTOAR
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Татко му на Тодор, Јован, во селото бил 
познат како мошне вешт селанец. Но тој 
во Крстоар кревал предмети тешки околу 
стотина килограми. Но,  тоа што го постиг
нувал син му Тодор во својот живот, нави
стина беше нешто зачудувачко за луѓето. 
Тодор креваше предмети тешки околу 
шестотини килограми. Креваше волови, 
коњи, крави, биволи, магариња и слично. 
Нив ги носеше в раце како јагниња. Тој 
беше човек – феномен, којшто ретко се 
сретнува каде и да е во светот.

Инаку Тодор по раст бил покрупен од 
обичен човек. Самиот достигнал тежина 
од сто и дваесет килограми. На едната рака 
под мишка имал знак уште од раѓањето во 
вид на печатна буква А. Коските му биле 
двојно пошироки од коските на другите 
луѓе. Слободно можел човек да го удри со 
стап или со некое дрво по градите, а нему 
да не му биде ништо. Ударот на Тодор со 
раката му изнесувала јачина од триста 
килограми! Во својата боречка кариера 
имал повеќе од сто мегдани, натпревари 
со многу прваци од целиот свет. И тој ги 
добивал сите борби.

Тодор Јурукот е еден од печалбарите 
од Крстоар. Живеел, работел и патувал 
по Соединетите Американски Држави, а 
најдолго живеел и се борел во Австралија, 
каде ѝ ги постигнал најбројните победи. 

Речиси до крајот на животот се чув
ствувал способен да излезе на мегдан со 
кој и да е човек во светот, со намера да го 
победи. И победувал. Тоа било нешто зачу
дувачко. Сите се прашувале: од каде толку 
сила кај човек на возраст преку осумдесет 
години? Тоа, навистина, било феноме
нално! Дури би се рекло и фантастично. 
За неговата сила авторот на делата имал 
можност да се увери и со свои очи. 

Многупати, како што кажувал и сами
от, барал човек од селото за да се бори! Но, 
со смеење велел Тодор, таков човек ретко 
можел да се најде, да се реши и да се бори 
со него... 

На Тодор друго не му останувало освен 
да влезе во гората над селото, па таму да 
фати некое дрво со дебело стебло и да го 
ниша, небаре некој најсилен ветер го кор
не. А оние дрва, пак, што биле млади, од 
по три или четири години, можел како 
пченка или како сончоглед да ги откорне.

Вистинската приказна за Тодор, авто
рот Владо Трајчески ја составил од пода
тоците што ги собирал десетина години. 
Земал податоци од сите места во светот 
каде што престојувал Тодор. Неговиот жи
вот во неговата повест се трудел да го из
несе реално. Но, се разбира, на јазик што 
им е близок, пред сѐ, на неговите искрени 
читатели. 

Затоа можеби, на младите читатели не
говата повест ќе им прозвучи и како воз
величена приказна! Но и од фактот што 
Тодор повеќе не е меѓу живите, авторот се 
надева  дека неговото раскажување во по
веста ќе го открие и расветли ликот на То
дор како човек и пеливан, што достојно нѐ 
претставувал во нашата земја и во светот. 
А такви луѓе, се разбира, не се сретнуваат 
секогаш и насекаде.
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son Todorov achieved in his life was really 
something amazing for most of the people. 
Todor lifted up objects weighing about six 
hundred kilograms. He lifted oxen, horses, 
cows, buffaloes, donkeys, and the like. He 
carried them in his arms like they were 
lambs. He was a man - a phenomenon that is 
rarely found anywhere in the world.

Otherwise, Todor was bigger than 
ordinary man. He himself has reached a 
weight of one hundred and twenty kilograms. 
Under one of his arms he had a birth sign 
in the form of a printed letter A. His bones 
were twice wider compared to the bones of 
other people. One could hit him with a stick 
or with another hard object at his chest, and 
it would not cause any harm to him. Todor’s 
strike with his hand was measured to be 
three hundred kilograms! In his wrestling 
career, he had over a hundred contests with 
various champions from around the world. 
And he won all of them.

Todor Juruk is one of the fortune seekers 
from Krstoar. He lived, worked and travelled 
throughout the United States, but he lived 
and wrestled in Australia for the longest 
period of time, where he achieved the 
greatest results.

Almost by the end of his life he felt 
capable of wrestling with any man in the 
world, with the intention of defeating him. 
And he was the winner. It was just something 
astonishing. Everyone wondered: how it 
was possible for him to possess such a 
stranght at that age? When he was young 
– it could have been expected, but for a man 
of over eighty years of age, it was really 
phenomenal! It could even be said – in the 
sphere of fantasy. The author of the books 
about Todor had the opportunity to see his 
strenght with his own eyes.

Many times, as he himself said, he looked 
for a man from the village to fight against 
him! But Todor said with laughter, such a 
decisive person willing to fight against him 
could rarely be found...

Todor had no other choice but to go to the 
forest above the village, to embrace a tree 
with his arms and to swing it, as if one of 
the strongest winds rooted it up. And those 
trees, which were young, three or four years 
old, he could pulled out them as they were 
corn stalks or sunflowers.

The author Vlado Trajcevski compiled 
the true story about Todor from the data 
he collected for ten years. He collected data 
from all places in the world where Todor 
stayed. He tried to present Todor’s life in his 
books as real as possible. But, of course, in a 
language close to their sincere readers.

That’s why, perhaps, young readers will 
consider the story about Todor the Juruk 
to be a littlebit exaggerated story! But also 
from the fact that Todor is no longer among 
us, the author hopes that his narration will 
reveal and illuminate the image of Todor as 
a man and a wrestler, who represented us 
adequately in our country and in the world. 
And such people, of course, one cannot find 
always and everywhere.



 Борче Видиновски во млади години    Borche Vidinovski as a young person



Семејството Видиновски    The family Vidinovski



Семејството на Илче Видиновски    The family of Ilche Vidinovski



Семејството на Илче Видиновски    The family of Ilche Vidinovski





FAMILY ROOTS OF THE 
VIDINOVSKI FAMILY

THE FAMILY TREE OF BORIS VIDINOVSKI
THE FAMILY TREE OF RADA (KRSTEVSKA)

VIDINOVSKI′S ROOTS – FROM THE VILLAGE OF NIVITSI 
TO THE VILLAGE OF KRSTOAR

AEGEAN MACEDONIA – THE LAND OF THE ROOTS OF THE 
VIDINOVSKI AND KRSTEVSKI FAMILIES

KRSTOAR: PART OF THE MACEDONIAN IMMIGRATION REGION
A SEGMENT FROM BORIS (BORCHE) VIDINOVSKI′S LIFE STORY

RADA KRSTEVSKA – VIDINOVSKA′S LIFE STORY

СЕМЕЈНИТЕ КОРЕНИ НА 
ФАМИЛИЈАТА ВИДИНОВСКИ

СЕМЕЈНОТО СТЕБЛО НА БОРИС ВИДИНОВСКИ
СЕМЕЈНОТО СТЕБЛО НА РАДА (КРСТЕВСКА)

КОРЕНИТЕ НА ВИДИНОВСКИ 
ОД НИВИЦИ ДО КРСТОАР

ЕЈГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА – ЗЕМЈАТА НА КОРЕНИТЕ НА 
СЕМЕЈСТВАТА ВИДИНОВСКИ И КРСТЕВСКИ

КРСТОАР – ДЕЛ ОД МАКЕДОНСКИОТ ИСЕЛЕНИЧКИ РЕГИОН
ДЕЛ ОД ЖИВОТНАТА ПРИКАЗНА НА БОРИС (БОРЧЕ) ВИДИНОВСКИ

ЖИВОТНАТА ПРИКАЗНА  ЗА РАДА КРСТЕВСКА-ВИДИНОВСКА
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Куќата на Видиновци во Крстоар    The Vidinovski house in Krstoar

Поглед  на Крстоар    A view to Krstoar



ВЕНЧАЛЕН ПРСТЕН
на децата

ПРСТЕНОТ МИ СТАНА РОДОПИС

ДВАТА ЧАТАЛА ГО ЗГРАПЧИЈА

ДОВИКОТ ОД ДАЛЕЧИНИТЕ

ПЛАНИНИТЕ И РИДИШТАТА

И ГО ВТЕМЕЛИЈА ВО ВЕКУВАЊЕТО.

НИЗ ВЕНЧАЛНИОТ ПРСТЕН

ПРВИН МИ СЕ ВТКАА ПРВА

ЗОРА, ВТОРА, ТРЕТА,

И ГО ИСПИШАВМЕ ЧИНОТ

НА ДРВОТО РОДОПИС.

СЕГА СТЕ ТРИ ЅВЕЗДИ –

ЖИВ ПЛАМЕН ВО ЗЕНИТОТ НАШ.

СЕГА НАМ НИ ОСТАНУВА БУДНО

ДА БДЕЕМЕ ПО ВАС И ДА ГО

БАКНУВАМЕ ОВОЈ ВЕНЧАЛЕН ПРСТЕН:

СОНЧЕВА КОРОНА НАД ВАШАТА СУДБИНА.

 Рада Видиновска



БИСЕРНИ КАПКИ 
ОД НИЈАГАРА

на Борче

ЗАНЕМЕНА СТОЈАМ
ПРЕД БЕЛИТЕ БРАНОВИ НА НИЈАГАРА,

ВОДЕНИОТ НАЛЕТ ИСТЕКУВА ПРЕКУ
МОЕТО ТЕЛО И ЈА ЧУВСТВУВАМ

ЖЕСТОКАТА БОЛКА,
ГРОЗНИОТ КРИК НА ЖИВОЈНО

ШТО ПРОДИРА НИЗ ОВИЕ БЕЗДОМНИ ВОДИ
НИЗ ОВИЕ БОЖЈИ ВОДИ

И КОЈ ГИ ОТКРИВА СИТЕ БЕЛЕЗИ
НА ТАТКОВИНАТА, ГО ОСВЕТЛУВА КАМЕНОТ,

ГИ ПОКАЖУВА СТЕБЛАТА,
ГИ ОТКРИВА ФИДАНКИТЕ, ПЛОДОТ ...

ОВДЕ СУМ СЕНКА И ТВОЈА ЗОРА ...
СЕ НИШААТ НАШИТЕ ПРЕГРАТКИ

ВРЗ БЕЛОТО ПЛАТНО НА НИЈАГАРА,
А ЈАС, ОГЛЕДАЛО НА ТВОЈАТА ДУША,

ЉУБЕЈЌИ ТЕ, ВАКОВ НАМАЧЕН И ГОРД, -
- СИ ЈА ЉУБАМ ТАТКОВИНАТА.

ИСТЕКУВААТ ТВОИТЕ БЕЗДОМНИ ВОДИ
И ПО НЕКОИ ПОТАЈНИ ПАТИШТА НИЗ ЗЕМЈАТА

ЕДНА БИСЕРНА КАПКА САМО ДА ЈА ДОПРЕ
ТАТОВИНАТА.

- ТОГАШ ЈАС И ТИ ЌЕ БИДЕМЕ – ЕДНО,

ВАКА СМЕ
ДВЕ ДАЛЕЧНИ ЅВЕЗДИ БЕЗ НЕБО ...

 Рада Видиновска



Дворот на куќата на Видиновци во Крстoар    The yard of Vidinovski house in Krstoar
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СЕМЕЈНОТО СТЕБЛО НА 
БОРИС ВИДИНОВСКИ
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Поглед  на Крстотар    A view to Krstoar
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THE FAMILY TREE OF 
BORIS VIDINOVSKI

ILJO

TODOR

GEORGE

JOVAN

ILCHE LJUPCHO KETI

KRSTA

DZVEZDA

MARIJA

BORCHE
(ILJO)

CASANDRA
(SEVDA)

SEBASTIAN
(VASIL)

MILA GEORGE
(TODOR)

MARCHY
(JOVAN)

DJULIJA JOVI

PETRA

BORCHE

PAVLE

RADA

NAUM

ALEKSANDAR

ZDRAVKA

MARIKA

LENKA

MIRCHE

ATANAS

BONA

KOPRINA

KARANFILKA



Борче во Скопје    Borche in Skopje

Од активностите на Борче    From the activities od Borche



Поетски настап на Рада    A poetic performance of Rada



Семејството на Љупчо Видиновски    The family of Lupchо Vidinovski



Семејството на Љупчо Видиновски    The family of Lupchо Vidinovski
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СЕМЕЈНОТО СТЕБЛО 
НА РАДА (КРСТЕВСКА)

КРСТЕ

ЃОРЃИ

ВЛАДО

ЈОВАНКА ДОЦА

БЛАГУНА ЕВДА ТРАЈЧЕ ЃОРЃИ СЛАВИЦА

ИЛЧЕ ЉУПЧО КЕТИ

СТЕФАН ДИМИТАР МИРЈАНА ЕЛИЗАБЕТА МЕТОДИЈА

МАРИЈА

БОРЧЕ
(ИЉО)

КАДАНДРА
(СЕВДА)

СЕБАСТИЈАН
(ВАСИЛ)

МИЛА ЃОРЃИ
(ТОДОР)

МАРКИ
(ЈОВАН)

ЏУЛИЈА ЈОВИЦА

РАДА

БОРЧЕ

ОРДАНА

ЕВДА

МАГДА
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THE FAMILY TREE OF 
RADA (KRSTEVSKA)

KRSTE

GEORGE

VLADO

JOVANKA DOCA

BLAGUNA EVDA TRAJCHE GEORGE SLAVICA

ILCHE LJUPCHO KATHY

STEFAN DIMITAR MIRJANA ELIZABETA METODIJA

MARIJA

BORCHE
(ILJO)

CASANDRA
(SEVDA)

SEBASTIAN
(VASEK)

MILA GEORGE
(TODOR)

MARCHY
(JOVAN)

DZULIJA JOVICA

RADA

BORCHE

ORDANA

EVDA

MAGDA



Дел од семејството Видиновски    A part of Vidinovski family



Дел од семејството Видиновски    A part of Vidinovski family



Семејството на Кети Видиновска    The family of Kathy Vidinovska



Семејството на Кети Видиновска    The family of Kathy Vidinovska
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КОРЕНИТЕ НА 
ВИДИНОВСКИ 

ОД НИВИЦИ 
ДО КРСТОАР

Преселништвото како дел од 
македонскиот живот, култу
ра, религија, наука и од други 

аспекти е вечна тема и е истражувано од 
поголем број ентузијасти, новинари, кул
туролози, политиколози, публицисти, цр
ковни дејци и друг вид научници. Сите тие 
придонесуваат да се збогати вистината за 
Македонците од етничка Македонија кои 
свиле „нови гнезда“ надвор од родното ме
сто. 

Така, според Ѓорче Петров (кој во 1909 
година го изучувал емигрантското дви
жење од Македонија), централен простор 
за гурбетчиството била Југозападна Ма
кедонија. Причина за тоа биле туѓински
те иселенички движења кон Исток, што 
резултирало со истиснување на македон
ското население од родните места и пре
селување во други посигурни места во ет
ничка Македонија, на Балканот и во други 
земји ширум светот.

Таков е случајот со прапрадедото на 
Борче Видиновски, Илија (Иљо), кој уште 
во средината на VIII век се преселил од 
селото Нивици во Преспа во селото Кр
стоар, Битолско. Според кажувањата на 
семејството Видиновски, Иљо дошол во 
Крстоар како ерген, со сите нишани на 

убав, здрав, паметен и вреден Македонец. 
По задомувањето во Крстоар се оженил за 
личната мома Коприна од Драгош, со која 
ги зацврстиле корените на идното семеј
ство Видиновци, кое денес се распрскало 
насекаде по светот.

Слична или идентична судбина имале и 
други семејства, кои се преселиле од село
то Нивици во Битолскиот крај. Меѓу дру
гите, потекло од Нивици водат далечните 
родбински врски на академик Владо Кам
бовски и на авторот на овие редови Славе 
Катин. Имено, семејството на Камбовци 
ги започнале преселбите од Нивици во 
Наколец, Преспанско, за да „свие гнездо“ 
во Бистрица, Битолско, а прабабата на Ка
тин, Кира, која водела потекло од мешано 
македонско и еврејско семејство од Солун, 
побегнала од Нивици и се омажила за Ри
сто Грпчев во Наколец, а нејзината ќерка 
Ката, по која авторот на оваа монографија 
Славе го носи нејзиното име како прекар,  
пак, се омажила за Алексо Ристов (Греж
лов) во Љубојно и го продолжила нејзино
то семејно дрво. 

 Ако Македонија е најубавата земја на 
Балканот, тогаш Преспа, особено Долна 
Преспа е срцевината на таа македонска 
убавина. И не случајно, зашто на овие 
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VIDINOVSKI′S ROOTS – 
FROM THE VILLAGE OF 

NIVITSI TO THE VILLAGE 
OF KRSTOAR

The migration as part of the 
Macedonian life, culture, religion, 
science and other aspects is a 

topic and has been researched by a great 
number of enthusiasts, journalists, cultural 
scientists, political scientists, publicists, 
church activists and other scholars. They 
all contribute to enrich the truth about 
Macedonians from ethnic Macedonia who 
made "new nests" outside of their birthplace.

Thus, according to Gjorche Petrov 
(who studied the Macedonian immigrant 
movement in 1909), the central area 
for fortune seeking was Southwestern 
Macedonia. The reason was foreign citizens' 
movements to the east, which resulted in the 
extirpation of the Macedonian population 
from their native places and resettlement 
in other more secure places in ethnic 
Macedonia and the Balkans, as well as in 
other countries.

Such is the case with the grand-grand 
grandfather of Borche Vidinovski, Ilija (Iljo), 
who in the middle of the 8th century moved 
from the village Nivitsi in Prespa in the 
village of Krstoar, Bitola region. According 
to the Vidinovski family, Iljo came to 
Krstoar as a bachelor, with all features of a 

handsome, healthy, smart and hard-working 
Macedonian man. After he settled down 
in Krstoar, he married the beautiful girl 
Koprina from Dragosh, and strengthened 
the roots of the future family of Vidinovci, 
which is today dispersed all over the world.

Other families have similar or identical 
fates who moved from the village of 
Nivitsi to the Bitola region. Among others, 
Academician Vlado Kambovski and the 
author of these lines, Slave Katin with their 
distant births originate from Nivitsi. Namely, 
the Kambovski family at the beginning 
migrated from Nivitsi to Nakolec, Prespa 
region, to make a "nest" in Bistrica, Bitola 
region. Katin’s grand-grandmother Kira, 
who originated from a mixed Macedonian 
and Jewish family from Thessaloniki, fled 
the Nivits and married Risto Grpchev from 
Nakolec, and her daughter Kata, after who 
the author of this monograph Slave carries 
her name as his nickname, she married 
Alekso Ristov (Grezhlov) in Ljubojno and 
continued her family tree.

If Macedonia is the most beautiful country 
in the Balkans, then Prespa, especially the 
Lower Prespa is the core of that Macedonian 
beauty. And it is not by coincidence, because 
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македонски простори некогаш било се
диштето на Самуиловата држава, а и на 
свети Климента. Првиот бил владетел на 
светот, а вториот бил великан на право
славието.

Преспа, како и многу други предели од 
Западна Македонија најмногу е позната 
по печалбарството. Од памтивек од овој 
крај се одело на печалба. Печалбарство
то, војните и поделбите на Долна Преспа 
оставиле многу траги кои зборуваат за та
гата на разделбата, за неостварените жел
би, за неизносените невестински руби и 
за детството без топла родителска љубов. 
Тоа е место оплакано со солзи, место на 
средби и на разделби, место кое оставило 
длабоки болки во душите кај раселените 
ширум светот. Често се вели дека да би
деш во Преспа значи да се навратиш и да 
тагуваш за минатото, да ја видиш денеш
ната слика на разделена Македонија и да 
размислуваш за иднината на овој дел од 
македонската земја.

Долна Преспа во Грција (Елада - Бело
морска Македонија), има своја иосторија, 
минато, сегашност и иднина. Општо е по
знато дека македонскиот народ во тој дел 
од македонската земја, според своите ка
рактеристики и обичаи, јазично и етнич
ки и е туѓ на Грција. Од тие причини грч
ката буржоазија од првиот момент од 1913 
година ја проширила својата власт над 
Егејска Македонија, изградила политика 
на физичко истребување на македонски
от народ и менување на етничкиот со
став во своја корист. Грчката буржоазија, 
во намера да го избрише секој белег што 
потсетува на македонскиот карактер на 
Беломорска Македонија, во ноември 1926 
година донела Закон за замена на маке
донските топоними со грчки имиња на се
лата и градовите, називите на планините, 
полињата, реките итн. Тогаш и селото Ни
вици е прекрстено во Псарадес.

Повеќедеценискиот процес на етничко 
чистење, елинизација, бришење на маке

донската историја и нејзиното толкување 
според елинските големодржавни потре
би е процес на бришење на македонскиот 
национален идентитет и постоење. Осо
бено егзодусот на Македонците од Долна 
Преспа како последица од Граѓанската 
војна и од елинските (грчките) репресивни 
режими, спаѓа во редот на најтрагичните 
етнички чистења направени врз еден на
род во најновата европска историја.

Поради остварување на елинските ме
галомански идеи, Македонците од Долна 
Преспа, а и од цела Беломорска Македо
нија, од 1913 година се изложени на физич
ка и духовна репресија, која низ различни 
форми, но со непроменети цели, трае до 
ден-денес. Се обезличува и деноминира 
македонскиот народ и неговиот национа
лен идентитет низ перманентна елини
зација. Затоа, не се дозволи враќање на 
илјадниците протерани македонски исе
леници, со цел да се прикаже македонска
та историја како елинска.

За жал, во Долна Преспа, а и во цела 
Беломорска Македонија денес владее 
национално и политичко ропство. Таму 
елинските (грчките) националисти и шо
винисти прават големи усилби да го обе
зличат македонскиот национален дух и 
да го уништат и длабоко да го закопаат 
богатото историско и културно минато на 
македонскиот народ, за што пишувале го
лем број интелектуалци и паталци.

Посебно место им припаѓа на истак
натите борци од Долна Преспа кои ги да
доа своите животи за народот од Егејска 
Македонија. Меѓу нив се светлите ликови 
на учителот Лазо Ангеловски од Граждe
но, Сотир Миовски од Орово, Германија 
Пајкова и Никола Четелевски од Герман 
и многу други знајни и незнајни херои. 
Меѓутоа, посебно место му припаѓа на 
Богоја Фотев од Герман, кој беше рево
луционер, страдалник и претседател на 
Президиумот на АСНОМ, а кој живееше 
во Бистрица, Битолско.
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in those Macedonian areas once was the seat 
of Samuil's state, and also of St. Clement. 
The first was the ruler of the world, and the 
second was the giant of Orthodoxy.

Prespa, as well as many other regions 
of Western Macedonia, is most famous for 
the fortune seeking. Since the times people 
from this region went to fortune-seek. The 
fortune-seeking, wars and divisions of 
Lower Prespa have left many traces that 
speak of the grief of separation, unfulfilled 
desires, bridal dresses that were never worn, 
and childhood without warm parental love. 
It is a place lamented with tears, a place of 
meetings and separations, a place that left 
deep pains in the souls of the Macedonians 
displaced around the world. It is often said 
that being in Prespa means to go back and to 
feel sorrow for the past, to see today's image 
of divided Macedonia and to think about 
the future of this part of the Macedonian 
country. 

Lower Prespa in Greece (Elada-Aegean 
Macedonia), has its own history, past, 
present and future. It is generally known 
that the Macedonian people in that part 
of the Macedonian land, according to 
their characteristics and customs, are 
linguistically and ethnically is different from 
Greek. For this reason, the Greek bourgeoisie 
from the first moment of 1913 extended its 
power over Aegean Macedonia, built a policy 
of physical extermination of the Macedonian 
people and changing the ethnic composition 
to its own advantage. In November 1926, the 
Greek bourgeoisie, in order to erase every 
feature that reminds of the Macedonian 
character of Aegean Macedonia, adopted 
a Law on replacing Macedonian toponyms 
with Greek names of villages and cities, the 
names of mountains, fields, rivers, etc. Then 
the village of Nivitsi is re-named in Psarades.

The multi-decade process of ethnic 
cleansing, Hellenization, erasing of Mace
donian history and its interpretation accor-

ding to the Hellenic state irredentistic needs 
is a process of erasing the Macedonian 
national identity and existence. Especially 
the exodus of the Macedonians from Lower 
Prespa as a consequence of the Civil War and 
the Hellenistic repressive regimes, is among 
the most tragic ethnic cleansings made over 
one nation in the latest European history.

Due to the realization of the Hellenic 
megalomaniac ideas, the Macedonians from 
Lower Prespa, as well as from all of Aegean 
Macedonia, have been exposed to physical 
and spiritual repression since 1913, which, 
through various forms, but with unchanged 
goals, continues to this day. The Macedonian 
people and their national identity are 
permanently deprived of their individuality 
and denied through permanent Hellinization. 
Thus, the return of the thousands of expelled 
Macedonian emigrants is not allowed in 
order to represent the Macedonian history 
as Hellenic. 

Unfortunately, today in Lower Prespa, 
as well as throughout Aegean Macedonia, 
there is still a national and political slavery. 
There, the Greek (national) nationalists and 
chauvinists make great efforts to discourage 
the Macedonian national spirit and to 
destroy and deeply bury the rich historical 
and cultural past of the Macedonian people, 
about which many intellectuals and victims 
wrote.

A special place belongs to prominent 
freedom fighters from Lower Prespa who 
gave their lives for the people of Aegean 
Macedonia. Among these distinguished 
figures we can name the teacher Lazo 
Angelovski from Grazhdeno, Sotir Miovski 
from Orovo, Germanija Pajkova and Nikola 
Chetelevski from German and many other 
known and unknown heroes. However, a 
special place belongs to Bogoja Fotev from 
German, who was a revolutionary, a victim 
and a president of the Presidium of ASNOM, 
who lived in Bistrica, Bitola region.
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За Долна Преспа во Егејска Македонија 
се напишани голем број историски и дру
ги дела. Но, овој пат ние ќе се задржиме на 
селото Нивици, чие име е преиначено во 
Псарадес. Тоа се наоѓа на најјужниот брег 
на Големото Преспанско Езеро. Нивици 
е мало, чисто македонско село опколено, 
речиси, од сите страни со вода. Тоа отсеко
гаш било македонска населба, кое до де
нес не претрпело никакви измени. Во него 
има стотина куќи изградени претежно од 
камен, во кои според пописот во 1940 го
дина имало 770 македонски жители, а во 
1961 година имало 430 жители.

Како причина на миграциските дви
жења денес во селото живеат неколку 
стотини жители, кои егзистираат од ри
болов и селски туризам. Селото Нивици 
е едно од најпознатите рибарски села во 
Преспа, каде се ловат голем број различни 
риби, од кои се сушат познатите нивички 
белвици.

Од селото има голем број иселеници во 
прекуокеанските земји, Австралија, Кана
да и Соединетите Американски Држави, 
како и во други земји ширум светот. Во те
кот на Граѓанската војна селото настрада
ло и тогаш дел од населението побарало 
засолниште во тогашна Југославија и дру
ги источноевропски земји.

На крајот ќе го споменеме Преспанско
то Езеро – еден од бисерите на Македо
нија, кое е едно од најчистите езера во све
тот. Големото Преспанско Езеро лежи на 
надморска височина на околу осумстоти
ни метри и зафаќа површина од околу 270 
квадратни километри. Неговата брегова 
линија е разгранета во различни форми 
и со максимална должина од 28, а широ
чина од 17 километри, како и со најголема 
длабочина од околу педесетина метри кај 
селото Нивици.

Овој убав природен резерват им при
паѓа на Република Македонија (65 %) на 
Република Албанија  (18 %) и на  Република 

Грција (17 %). Во езерото постојат два 
острова Голем Град на територијата на Ре
публика Македонија и Мал Град на албан
ска територија. Малото Преспанско Езеро 
зафаќа површина одоколу 40 квадратни 
километри  и со најголема длабочина од 
14 метри. Во него постојат два острова 
Ахих и Видринец но и двата се наоѓаат на 
грчка територија. Водата дотекува од по
токот Завир во Мала Преспа.

Птицата пеликан како една од нај
крупните птици кои егзистираат на вода, 
главно, во потоплите краишта, во Преспа 
го има единствено на двете преспански 
езера (Големото и Малото Преспанско 
Езеро). Тој секоја година има шестмесечен 
престој ( од 15 април до 15 октомври ) во 
јата од стотина птици. Другиот годишен 
период го минува во јужните предели на 
Земјината топка. Пролетното долетување 
на овие бели птици со големи клунови не 
е многу забележлива, но за време на есен
ската преселба тие се собираат во јата и 
по еднодневно кружење над Преспанска
та Котлина се упатуваат кон своите зиму
валишта. Овие птици ја збогатуваат сли
ката за убавата Преспа

Исто така, Нивици е познато по тоа 
што во него на 17 јули 2018 година, кога 
преспанските пеликани долетаа прет
ставници на владите на Скопје и Атина  
се договорија во врска со збиднувањата 
на Спогодбата за решавање на разликите 
опишани во Резолуцијата 817 (1993) и 845 
(1993) на Советот за безбедност на Обеди
нетите нации за престанување на важ
носта на привремената Спогодба од 1995 
година и за воспоставување на стратешко 
партнерство меѓу  страните околу спорот 
со името, кога ја кутнаа Република Маке
донија.  Во селото Нивици, во Преспа две
те влади во присуство на бројни туѓински 
претставници ја  потпишаа Спогодбата 
околу спорот со името, со која, меѓу дру
гото, нашата мила Република Македонија 
стана Република Северна Македонија.



221FAMILY ROOTS OF THE VIDINOVSKI FAMILY

VIDINOVSKI • SLAVÈ KATIN

There are many historical and other 
works which have been written about the 
Lower Prespa in Aegean Macedonia. But on 
this occasion we will put our attention to 
the village of Nivitsi, which name has been 
changed to Psarades. It is located on the 
southest shore of the Great Prespa Lake. 
Nivits is a small, purely Macedonian village 
surrounded almost by all sides by water. It 
has always been a Macedonian settlement, 
which until now has not undergone any 
changes. There are hundreds of houses built 
mostly of stone, in which according to the 
census in 1940 there were 770 Macedonian 
inhabitants, and in 1961 there were 430 
inhabitants.

As a consequence of the migration 
movements today in the village live several 
hundred inhabitants, who exist from fishing 
and tourism. The village of Nivitsi is in 
essence fishing village in Prespa, where the 
largest number of different fish are caught, 
among which the most famous are the dried 
belvitsa (Alburnus albidus alborella) fish.

There is a large number of expatriates in 
overseas countries, Australia, Canada and 
USA, as well as in other countries from this 
village. During the Civil War, the village has 
suffered great damages, after which part 
of the population sought shelter in former 
Yugoslavia and other Eastern European 
countries.

In the end, we will mention Lake Prespa 
- one of the pearls of Macedonia, one of 
the cleanest lakes in the world. The Great 
Prespa Lake lies at an altitude of about eight 
hundred meters and covers an area of about 
270 km2. Its shoreline line is branched in 
various shapes and with a maximum length 
of 28 km, and a width of 17 km, as well as 
with a maximum depth of about fifty meters 
near the village of Nivitsi.

This beautiful natural reservoir belongs 
to the Republic of Macedonia (65%), to the 
Republic of Albania (18%) and to the Republic 
of Greece (17%). In the Lake there are two 
islands called Golem Grad (Big City) which is 
on the territory of the Republic of Macedonia 
and Mali Grad (Small City) on Albanian 
territory. The small Prespa Lake (about 40 
km2) has maximum depth of 14m. There are 
two islands in the small Prespa Lake, called 
Ahih and Vidrinets which are located on the 
Greek territory. It receives its water from 
the Zavir stream in Mala Prespa.

The bird pelican as one of the largest 
birds that exist on water, mainly in warmer 
regions, is present in Prespa only on the 
two Prespa Lakes (big and small). Each year 
the pelican resides for six months (15 April 
- 15 October) in flocks of hundred birds. The 
other period of the year the pelican spends 
in the southern part of the globe. These 
birds enrich the image of the beautiful 
Prespa.

Also, Nivitsi is known for the fact 
that on July 17, 2018, representatives of 
the governments of Skopje and Athens 
arrived in Prespa like Pelicans and made 
an Agreement for resolving the differences 
described in Resolution 817 (1993) and 845 
(1993) of the United Nations Security Council 
for termination of the validity of the Interim 
Accord of 1995 and for the establishment of 
a strategic partnership among the parties 
on the dispute about the name, when they 
let down the Republic of Macedonia. In 
the village of Nivitsi, in Prespa, the two 
governments, in the presence of numerous 
foreign representatives, signed the 
Agreement on the Macedonian naming 
dispute with which, among other things, our 
loving Republic of Macedonia became the 
Republic of North Macedonia.
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ЕЈГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА –
ЗЕМЈАТА НА КОРЕНИТЕ 

НА СЕМЕЈСТВАТА 
ВИДИНОВСКИ И КРСТЕВСКИ

Егејска Македонија е земјта на 
потеклото на семејството Ви
диновски, Името на тој дел на 

Македонија уште од класичниот период 
означува мала провинција која се наоѓа во 
непосредна близина на Пела - главен град 
на античката Македонска Империја. Во 
тоа време Македонија ја покривала тери
торијата меѓу тековно исцеденото Пазар
но Езеро и долниот тек на реката Вардар. 
Меѓутоа, со проширувањето на границите 
на Македонската Империја, областа по
степено се зголемувала со името Македо
нија. Во неа, Македонците од тој период ги 
разликувале Горна од Долна Македонија, 
првенствено поради нивните географски 
својства. Сепак, таквата разлика имала 
политичко, културно, воено и админи
стративно значење.

Затоа често се вели дека за да се напи
ше за минатото и сегашноста на Егејска 
Македонија, земјата од каде се корените 
на семејството Видиновски е одговорна 
задача, но исто така е големо задоволна. 
Често се вели дека Македонија е најуба
вата земја на Балканот, а егејскиот дел 
на Македонија е сржта на оваа македон
ска убавина. Не е случајно, бидејќи во тоа 
подрачје некогаш било седиштето на ан
тичката Македонска држава на Филип 

и Александар и на голем број познати и 
непознати херои. Затоа нивните потомци 
со харизма ги осветлуваат хоризонтите на 
македонската емигрантска галаксија, би
дејќи може да имаат само ѕвезди на маке
донското небо.

Мајката природа ја дарила Егејска Ма
кедонија со богатство на убавина и атрак
тивност. Во исто време, нејзината исто
рија ги остави непроценливите траги од 
важни настани. Затоа, Македонците од 
Егејска Македонија секаде каде што се 
наоѓаат во татковината или надвор од по
делена Македонија, гордо се радуваат со 
сето тоа и го чуваат таквото богатство за 
идните генерации.

Инаку, Македонија како географски 
регион го опфаќа централниот дел на 
Балканскиот полуостров, област опфате
на на север со планините Сара, Скопска 
Црна Гора, Козјак, Осогово и Рила, а на југ 
со реката Бистрица и брегот на Егејското 
Море, завршувајќи на устието на реката 
Места. Бигла и сливот на планините Ко
раб, Јабланица, Грамос и Пинд ја опкру
жуваат Македонија на запад, а на исток 
се реката Места и западните делови на 
планината Родопи. Во рамките на овие 
граници Македонија опфати површина од 
67.741,2 квадратни километри.
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AEGEAN MACEDONIA –
THE LAND OF THE ROOTS 
OF THE VIDINOVSKI AND 

KRSTEVSKI FAMILIES

Aegean Macedonia is a country 
of the family Vidinovski 
descent. The name of that part 

of Macedonia since the classical period has 
denoted a small province located in the 
immediate vicinity of Pella - the capital 
of the antiant Macedonian Empire. At 
the time Macedonia covered the territory 
between the currently drained Pazar Lake 
and the lower course of the Vardar River. 
With the expansion of the boundaries of 
the Macedonian Empire, however, the 
area designated by the name of Macedonia 
gradually grew. Within it, the Macedonians 
from that period distinguished Upper and 
Lower Macedonia, primarily according to 
its geographic properties. Nonetheless, such 
distinction had political, cultural, military, 
and administrative significance.

Therefore, it is often said that to write 
about the past and present of Aegean 
Macedonia, the land from where the roots 
of the Vidinovski family are from the 
divided Macedonia is a responsible task, 
but also very pleased. It is often said that 
Macedonia is the most beautiful country in 
the Balkans and Aegean part of Macedonia 
is the core of this Macedonian beauty. It is 
not accidental, because in that area was 
once the headquarters of the Macedonian 

state of Philip and Alexander and of a great 
number of known and unknown heroes. That 
is why their descendants shine the horizons 
of the Macedonian emigrant galaxy with 
charisma as it may have only the stars of the 
Macedonian sky.

 The Mother Nature donated Aegean 
Macedonia with a wealth of beauty and 
attractiveness. At the same time, its history 
has left invaluable traces of important 
events. Therefore, Macedonians from 
Aegean Macedonia wherever they are in the 
homeland or outside of divided Macedonia, 
rejoice proudly in all that and keep such a 
treasure for future generations.

Otherwise, Macedonia as a geographic 
region covers the central part of the Balkan 
Peninsula, an area enclosed to the north 
with the Mountains Sara, Skopska Crna 
Gora, Kozjak, Osogovo and Rila, and to the 
south with the Bistrica River and the coast 
of the Aegean Sea, ending at the mouth of 
the Mesta River. Bigla and the watersheds of 
Mounts Korab, Jablanica, Gramos and Pindus 
surround Macedonia on the west, and on the 
east the Mesta River and the western parts 
of Mount Rhodope. Within these boundaries 
Macedonia covered an area of 67,741.2 square 
kilometers.
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СЛАВЕ КАТИН • ВИДИНОВСКИ

Денес Егејска Македонија опфаќа го
лем дел од Долна Македонија. Од вкуп
ната површина на Македонија, Егејскиот 
дел се протега над 34.153 квадратни ки
лометри, половина од цела Македонија. 
Вардарската и Пиринска Македонија беа 
на север, односно тековните граници на 
Грција на север, Албанија и Епир на запад, 
поделени со планините Иван и Пинд. Јуж
ната граница достигна Тесалија, поделена 
со планини Камвунија, Пиерија и Олимп. 
Беше измиено од Егејското Море и реката 
Места.

Релјефот на Егејска Македонија се 
карактеризира со планини кои ја делат 
земјата на бројни мали и големи низини и 
долини со голем број реки и езера. Според 
сегашната грчка администрација, Егејска 
Македонија е поделена во следните обла
сти: Костур, Кожани, Лерин, Воден, Кукус, 
Солун, Сер, Драма, Кавала и Халкидики.

Македонија е историска и географска 
област чие име датира од почетокот на 
времето. Библијата го спомнува неколку 
пати, и многу писатели на хрониките ја до
живеале Македонија како библиска земја. 
Сите што ја опишуваат Македонија, како 
во минатото, така и во поновата историја, 
беа фасцинирани од земјата. Затоа се вели 
дека Македонија е земја на крстосница, а 
сепак земја со прекрасен пејзаж и мисте
рија, земја на луѓе кои го почувствувале 
товарот на освојување, империи, промени 
и разновидно ропство. Сепак, таа ја зачу
вала својата магија и нејзиното име.

Од времето на Александар Македон
ски, преку владеењето на Рим и Визан
тија, вклучувајќи го и времето на големите 
словенски миграции кон југ, Македонија 
беше крстосница на различни цивилиза
ции, култури, религии, јазици и народи. За 
време на тоа долго и богато време, само 
двајца нации беа означени како дел од 
идентитетот на земјата - Античките Ма
кедонци и современите Македонци.

Христијанството беше доминантна ре
лигија во оваа област уште од IV век, што 
е евидентно од археолошките наоди и 
бројните христијански цркви, епископски 
катедрали, базилики, крстилници и дру
ги сакрални градби со монументални ди
мензии. Сите тие покажуваат дека хри
стијанството е длабоко вкоренето и добро 
организирано во Македонија од почеток 
до сегашниот период.

Пред пристигнувањето на Турците во 
XIV век, Македонија била преокупирана 
земја, со фасцинантни уметности, богат 
средновековна литература, симбол на ци
вилизацијата. Османлиите, сепак, го ре
гресија развојот, и долготрајната борба за 
опстанок започна.

Балканските војни ќе го означат ос
лободувањето на Македонија од турско
то     потчинување, но исто така ќе го од
бележат нејзиниот трагичен прекин меѓу 
Грција, Бугарија и Србија, подоцна и во 
Албанија, последователно следени уште 
поостри услови и дискриминација на ма
кедонскиот народ. Најголемата катастро
фа на ХХ век - Втората светска војна - ќе 
донесе Вториот линк и одлуките на АС
НОМ, кои ќе придонесат за остварување 
на вековната цел - воспоставување на ма
кедонската држава.

Имено, преку активно учество во анти
фашистичката борба за време на Втора
та светска војна, Македонците ја стекнаа 
својата слобода, но само од нивна тери
торија - Вардарска Македонија, која ќе 
се конституира како Народна Република 
Македонија, тогаш Социјалистичка Репу
блика Македонија, а од 1991 година Репу
блика Македонија.

Конечно, на преминот од вториот миле
ниум се случи Третата линеа. Република 
Македонија стана независна и суверена 
држава која продолжи да го гради својот 
независен демократски развој.
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Today Aegean Macedonia covers a large 
part of Lower Macedonia. From the total 
area of Macedonia, the Aegean part spreads 
over 34,153 square kilometers, half of entire 
Macedonia. The Vardar and Pirin Macedonia 
were to the north, i.e. the current boundaries 
of Greece to the north, Albania and Epirus to 
the west, divided by the mountains Ivan and 
Pindus. The southern border line reached 
Thessaly, divided by mounts Kamvunia, 
Pieria and Olympus. It was washed by the 
Aegean Sea and the Mesta River.

 The Aegean Macedonia relief is 
characterized by mountains that divide 
the country into numerous small and large 
lowlands and valleys with a large number of 
rivers and lakes. According to the current 
Greek administration, Aegean Macedonia is 
divided into the following districts: Kostur, 
Kozhani, Lerin, Voden, Kukus, Solun, Ser, 
Drama, Kavala, and Halkidiki.

 Macedonia is a historic and geographic 
area whose name dates from the beginning 
of times. The Bible mentions it several times, 
and many chronicle writers experienced 
Macedonia as a Biblical country. Everybody 
describing Macedonia, both in the past and 
in more recent history, were fascinated by 
the country. That is why Macedonia is said 
to be the country of crossroads, and yet a 
land of beautiful landscape and mystery, 
the land of people who have felt the burden 
of conquers, empires, changes, and various 
enslavement. Nevertheless, it has preserved 
its magic and its name. 

From the time of Alexander of Macedonia, 
through the rule of Rome and Byzantium, 
including the time of major Slav migrations 
to the south, Macedonia was the crossroads 
of different civilizations, cultures, religions, 
languages, and peoples. During that lengthy 
and opulent time, only two nations were 
designated as part of the identity of the 
country - the Ancient Macedonians and the 
contemporary Macedonians.

Christianity was the dominating religion 
within this area ever since the IV century 
which is evident from the archaeological 
findings and the numerous Christian 
churches, Episcopal cathedrals, basilicas, 
baptisteries and other sacral buildings of 
monumental dimensions. They all show 
that Christianity was deeply rooted and well 
organized in Macedonia from the beginning 
to the present period.

Prior to the arrival of the Turks in the XIV 
century, Macedonia used to be a country 
in revival, with fascinating arts, affluent 
medieval literature, symbol of civilization. 
The Ottomans, however, regressed the 
development, and the long-lasting struggle 
for survival commenced. 

The Balkan Wars will designate the 
liberation of Macedonia from Turkish 
subjugation, but they will also mark its 
tragic severance between Greece, Bulgaria, 
and Serbia, later also Albania, consequently 
followed by even coarser conditions and 
discrimination of the Macedonian people. 
The greatest disaster of the XX century - 
the Second World War - will bring about the 
Second llinden and the ASNOM Decisions 
which will contribute to the accomplishment 
of the century-long aim - the establishment 
of the Macedonian State. 

Namely, through active participation in 
the antifascist struggle during the Second 
World War, the Macedonians attained 
their freedom, but only on the part of their 
territory - Vardar Macedonia, which will 
be constituted as the Peoples’ Republic 
of Macedonia, thereupon the Socialistic 
Republic of Macedonia, and since 1991 the 
Republic of Macedonia.

Finally, at the turn of the second millenium 
the Third llinden happened. The Republic 
of Macedonia become an independent and 
sovereign country that continued to build 
its independent democratic development.
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КРСТОАР – ДЕЛ ОД 
МАКЕДОНСКИОТ 

ИСЕЛЕНИЧКИ РЕГИОН

Да се пишува за минатото и се
гашноста на селото Крстоар - 
Битолско, кое е дел од потпе

листерскиот крај на поделена Македонија 
е многу одговорен  зафат, но истовреме
но причинува и големо задоволство. Кр
стоар, како и сите други потпелистерски 
села, со своите богати традиции, историја, 
духовно и национално живеење ќе опстои 
вечно и ќе одолее на сите предизвици.  

Селото Крстоар е едно од најкарактери
стичните места сместено во падините на 
Баба Планина, а со лицето свртено кон Пе
лагонија. Тоа има прекрасна местополож
ба и климатски услови за одмор и живеење 
и како едно од најблиските населби на Би
тола, го вбројуваат меѓу најхристијанските 
села во тој регион. Крстоар е убаво село кое 
пленува со своите стари архитектонски  
градби, со дворовите, како и со иновациите 
во градбите и во начинот на живеење што 
бројните печалбари ги пренеле од светот 
во својот роден крај. 

Едни од таквите печалбари е семејство
то Видиновски, кое е дел од големата маке
донска  печалбарска сага. Затоа, со право 
се вели дека судбината на Македонците 
од печалбарските битолски краишта била 
сурова и оставила вековни  последици и 

лузни врз животот на печалбарите и во 
разретчувањето и  опустувањето на дел од 
овие села кои некогаш биле полни со жи
вот.. Кон таа печалбарска сага, секако, дел 
е и нивното родно село Крстоар кое е тесно 
поврзано со историскиот и општествениот 
развој на Македонија и македонскиот на
род како и со иселеништвото во целина. 

Крстоар кое е познато и како Крстовар 
и Христофор е село во Општина Битола, 
во Република Македонија. Селото се на
оѓа на надморска височина од околу 650 
метри во областа Пелагонија, неколку 
километри јужно од Битола, недалеку од 
античкиот локалитет Хераклеја. Југоза
падно над селото е сместен Крстоарскиот 
манастир „Свети Кристофор“, а уште по
високо над него е Буковскиот манастир 
„Свето Преображение Господово“. 

Географската положба на Крстоар е 
тесно поврзана со таа на Битола и на сите 
потпелистерски села. Затоа, ако се гледа 
Крстоар од Пелагонија ќе се забележи 
дека Баба Планина како да го надгледу
ва селото кое се распослало во нејзините 
пазуви. Оваа прекрасна планина ја дели 
Пелагонија од Преспанското Езеро, а со 
своите две глечерски езера, со фауната и 
флората претставува вистинска реткост.
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KRSTOAR – PART OF 
THE MACEDONIAN 

IMMIGRATION REGION

To write about the past and the 
present of the village Krstoar - 
Bitola, which is part of the region 

of thorn Macedonia below Pelister, is a very 
responsible task, but at the same time it is a 
great pleasure. Krstoar, like all other villages 
below Pelister, with its rich tradition, history, 
spiritual and national life will survive forever 
and resist to all challenges.

The village of Krstoar is one of the most 
characteristic places located in the slopes of 
Baba Mountain, and facing Pelagonia valley. 
It has a wonderful location and climate for 
rest and living and being one of the nearest 
settlements to Bitola, it represents one of 
the most Christian villages in that region. 

Krstoar is a beautiful village that capti-
vates with its old architectural buildings, 
the yards, as well as the innovations in the 
buildings and the way of life that numerous 
migrant workers have accepted from the 
world and applied to their native land.

One of these migrant workers is the family 
of Vidovnovski, which is part of the great 
Macedonian migrant saga. Therefore, it is 
rightly said that the fate of the Macedonians 
who originate from the fortune seekers’ 
regions around Bitola was cruel and left 
centuries-old traces and scars on the life of 

the fortune seekers. Part of that migrant 
saga their native village of Krstoar, which 
is closely connected with the historical and 
social development of Macedonia and the 
Macedonian people and with the emigration 
as a whole.

Krstoar, which is also known as 
Krstovar and Christophor, is a village in 
the Municipality of Bitola, in the Republic 
of Macedonia. The village is located at an 
altitude of about 650 meters in the Pelagonia 
area, a few kilometers south of Bitola, not 
far from the ancient Heraclea site. On the 
southwest, above the village, is built the 
Krstoar monastery “Saint Christopher”, and 
much higher above is the Bukovo monastery 
“Holy Transfiguration of Christ”.

The geographic position of Krstoar is 
closely related to that of Bitola and all the 
villages below Pelister. Therefore, if you 
look at Krstoar from Pelagonia you will 
notice that the Baba Mountain seems like it 
is watching the village that has spread into 
her bosoms. This beautiful mountain divides 
Pelagonia from Prespa Lake, and with its 
two glacial lakes, fauna and flora presents a 
real rarity. 

The historical documents say that Baba 
Mountain, together with the National 
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Во историските документи се вели дека 
Баба Планина, заедно со Националниот 
парк „Пелистер“, се наоѓа на јужниот дел 
од Република Македонија и, како член на 
Родопскиот систем, ја претставува најјуж
ната планина која има алпински карак
теристики. Релјефот на Баба Планина со 
врвот Пелистер го сочинуваат повеќе вр
вови, повисоки од две илјади метри од кои 
најимпересивен е Пелистер (2.601м).Уште 
на просторите на поранешна Југославија, 
„Пелистер“ е прогласен за Национален 
парк на 30 ноември 1948 година. 

До 2004 година селото Крстоар при
паѓало во Општината Бистрица, и било 
седиште на истоимената општина. Често 
се вели дека нема граница меѓу Крстоар 
и Бистрица. Тие двете приградски насел
би на Битола се наоѓаат на регионалниот 
пат Битола-Драгош кој води сé до гранич
ниот премин, каде Република Македонија 
граничи со Грција (Леринско). Регион каде 
покрај овоштарството, се застапени жит
ните и градинарските култури, а помал
ку се застапени индустриските гранки 
 (култури).  

Според кажувањата и преданијата, се 
вели дека населбата своето име го добила 
по бистрата и чиста река. Таа претставува 
стара населба. Од сочуваните докумен
ти се забележува дека истата се среќава 
уште во 1468 година,

Од 1996 година, со новата територијал
на поделба на државата, Бистрица доби 
статус на седиште на општина. Во нејзи
ниот состав припаѓале вкупно 19 селски 
населби: Бистрица, Крстоар, Олевени, 
Барешани, Канино, Велушина, Граешни
ца, Драгош, Кишава, Острец, Злокуќани, 
Кравари, Жабени, Породин, Лажец, Опти
чари, Егри, Меџитлија и Кременица. Ден 
на општината беше 25 декември, и истата 
опстојуваше осум години, односно сè до 
2005 година, кога со новата територијал
на поделба на општините, беше припоена 
кон Општина Битола. 

Од 2006 година, Крстоар влезе во со
став на Општина Битола, градот  кој е гла
вен економски индустриски ценар во југо
западниот дел на Република Македонија. 
Голем број од најголемите компании во 
Републикава се наоѓаат во Битола. Пела
гонискиот земјоделски комбинат е најго
лем производител на храна во државата. 
Водниот систем „Стрежево“, е најголем 
во државата и има најдобри технолошки 
единици и можности. 

Трите термоелектрани на РЕК „Бито
ла“ произведуваат речиси 80 % од струја
та во земјата. Фабриката за фрижиде
ри „Фринко“ беше водечка компанија за 
електрични апарати. Битола, исто така, 
има значајни капацитети во текстилната 
и прехранбената индустрија.

Битола е домаќин и на десет почесни 
конзулати и тоа на: Бугарија, Хрватска, 
Франција, Велика Британија, Грција, Ру
сија, Словенија, Турција, Романија и Србија.

Кога се пишува за Битола и за потпе
листерските села како што е Крстоар, не 
може, а да не се спомене Пелистер, „Сон
цето над Македонија“, како што милува да 
каже авторот на овие редови. Меѓу друго
то, основниот феномен на „Пелистер“ кој 
се надвишува над Крстоар е петоигличе
стиот бор молика, реликт од терциерот 
и балкански ендемит, кој е откриен од 
страна на австрискиот ботаничар Гризе
бах во 1839 година. Пелистерскиот масив 
е испресечен со поголем број живописни 
планински реки, но, посебно атрактивни 
се двете глечерски езера, Големо и Мало, 
наречени „пелистерски очи“. 

Вегетацијата на „Пелистер“ има специ
фично ботаничко значење и претставува 
природен арборетум. Тука растат 88 видо
ви дрвенести растенија, класифицирани 
во 23 фамилии. Од областа на дивата фау
на на „Пелистер“ живеат 62 вида животни, 
меѓу кои се издвојуваат: еленот,  срната, 
дивокозата, дивата свиња, мечката, ри
сот, зајакот и волкот.
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Park “Pelister”, is located in the southern 
part of the Republic of Macedonia and, as 
a part of the Rhodopi System, represents 
the most southern mountain with alpine 
characteristics. 

The relief of Baba Mountain with its peak 
Pelister consists of several peaks higher than 
two thousand meters, the most impressive 
of which is Pelister (2601 m). “Peliter” was 
proclaimed a national park, on November 30, 
1948 when it was within the territory of the 
former Yugoslavia,. 

Until 2004, the village of Krstoar belonged 
to the Municipality of Bistrica, where it 
was the seat of the same municipality. It is 
often said that there is no border between 
Krstoar and Bistrica. These two suburban 
settlements of Bitola are located on the 
regional road Bitola-Dragosh, which leads 
to the border crossing, where the Republic 
of Macedonia borders with Greece (Florina 
region). A region where, besides fruit 
growing, there are also cereal and vegetable 
crops, and few industrial ventures 

According to the records, the settlement 
has received its name after a clear and 
clean river. It is an old settlement. From the 
documents preserved, it can be seen that it 
was mentioned in 1468.

Since 1996, with the new territorial 
division of the state, Bistrica gained the 
status of the seat of the municipality. In 
total, there were 19 village settlements: 
Bistrica, Krstoar, Oleveni, Baresani, Kanino, 
Velusina, Graesnica, Dragos, Kisava, Ostrec, 
Zlokukani, Kravari, Zhabeni, Porodin, Lazhec, 
Opticari, Egri, Medzitlija and Kremenica. 

The day of the municipality was December 
25, and it lasted for eight years, i.e. until 
2005, when with the new territorial division 
of the municipalities was joined to the 
municipality of Bitola.

Since 2006, Krstoar was joined to the 
Municipality of Bitola, the city which is 
the main economic and industrial center 

in the southwestern part of the Republic of 
Macedonia. Many of the largest companies 
in the Republic are located in Bitola. 
Pelagonian Agricultural Complex is the 
largest food producer in the country. The 
Strezhevo water system is the largest in 
the country and has the best technological 
facilities and expertise. 

The three thermal power plants of REK 
Bitola produce almost 80% of the electric 
power in the country. The refrigerator 
factory “Frinko” was the leading company 
for electrical appliances. Bitola also has 
significant facilities in the textile and food 
industry.

Bitola is also the host of ten honorary 
consulates: Bulgaria, Croatia, France, Great 
Britain, Greece, Russia, Slovenia, Turkey, 
Romania and Serbia.

When writing about Bitola and the 
villages below Pelister, such as Krstoar, 
it is impossible not to mention Pelister, 
“The Sun over Macedonia,” as the author 
of these lines loves to say. Among other 
things, the main phenomenon of “Pelister” 
that lies above Krstoar is the five--needle 
pine molica, a relic from the terciary and a 
Balkan endemic, which was discovered by 
the Austrian botanist Grizebach in 1839. 

The Pelister massif is crossed with a 
number of picturesque mountain rivers, but 
especially attractive are the two natural 
glacial lakes, the Big and the Small, called 
the “Pelister’s Eyes”.

The vegetation of Pelister has a specific 
botanical significance and is a natural 
arborethum. There are 88 types of tree-
grown plants, classified in 23 families. There 
are 62 species of animals in the area of the 
wild fauna of Pelister, among which are 
the deer, roe, chamois, wild boar, bear, lynx, 
rabbit, wolf.

According to historical data, Krstoar in the 
XIX century was a village in the Bitola branch 
of the Ottoman Empire. The school was opened 
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Според историските податоци, Крстоар 
во XIX век било село во Битолската каза 
на Отоманската Империја. Во селото било 
отворено училиште уште во 1884 година, а 
првата црква во селото е „ Свети Петар и 
Павле“ која е изградена во 1890 година. Во 
тој период во Крстоар живееле околу 300 
жители, сите Македонци, христијани. 

Во тие немирни времиња, целото насе
ление во селото било под превласт на Бу
гарската егзархија, која водела „војна“ со 
Грчката епископија, која имала влијание 
на тие македонски простори.

За бројот на жителите во Крстоар има 
различни податоци за периодот пред 
Илинден, меѓу двете светски војни и по 
ослобоувањето на Република Македонија 
по 1945 година. Затоа ќе споменеме дека 
во 1981 година селото имало 469 жите
ли. Меѓутоа, иселеничките процеси што 
ја зафатија Македонија, не го поштедија 
ни Крстоар, од кое голем број од населе
нието се преселило во Битола, Скопје, во 
Европа, како и голем број во прекуокеан
ските земји, Соединетите Американски 
Држави, Канада и Австралија. Затоа, спо
ред пописот од 2002 година, селото имало 
167 жители, чиј број во последните години 
почнал да се зголемува.

Исто така, селото Крстоар е познато по 
црковно–духовното живеење и по бројот 
на духовни светилишта и тоа: црквата 
„Свети Петар и Павле“ која е главна сел
ска црква изградена 1878 година, каде се 
наоѓаат и селските гробишта; црквата 
„Свети Христифор“, главна манастирска 
црква на Крстоар; манастирската црк
ва „Свети Ѓорѓи“ која се наоѓа во месно
ста Сребрена Вода на 200 метра погоре 
од црквата Свети Христофор. И црквите 
„Света Петка“ и  „Свети Теодор Тирон“ се 
лоцирани  во Сребрена Вода. Исто така, 
во Крстоар постојат археолошките лока
литети Грамаѓе - населба од среден век и 
Мирои Орници - базилика од старохри
стијанско време.

Меѓутоа, се чини дека селото Крстоар е 
најпознато по манастирот „Свети Христо
фор“. Овој македонски манастир кој е ло
циран над селото Крстоар, на западната 
страна од Битола е еден од попознатите 
манастири во овој дел на Република Ма
кедонија. До него може да се дојде преку 
асфалтен пат во должина од околу 4 км, 
кој води преку село Крстоар. 

Во самото село патот е релативно тесен 
и не се препорачува за пошироки вози
ла. Поради блискоста до Битола, чистиот 
воздух, планинската вода и живописната 
природа, во минатото а и денес, манасти
рот е една од најпосетуваните локации за 
излет во близина на Битола.

Во историјата на манастирот „Свети 
Христофор“ во Крстоар е забележано 
дека во него во минатото биле сместува
ни и верници и војски. Затоа, често се вели 
дека тој е место за христијаните да се по
молат на Бога, а тугинските војски да не 
избираат средства и да го бомбардираат и 
манастирот. 

Исто така, Крстоар е познат во исто
ријата на Македонија со  македонскиот 
учител и револуционер, член, раководи
тел и војвода на Македонската револуци
онерна организација, Ѓорѓи Поп Христов – 
Крстоарец (1876–1962). Тој учителствувал 
во Кавадарци, Прилеп и Битола; бил член 
на Битолскиот окружен комитет (1900 – 
1903); во 1903 учествувал на Смилевскиот 
конгрес и во Илинденското востание во 
Леринскиот реон. По Првата светска војна 
бил член на ЦК на ВМРО (1925), а од 1928 
година во протогеровистичката ВМРО.

Георги Поп Христов е македонски ре
волуционер кој бил активен во редовите 
на ВМРО во сите фази на нејзината бор
ба од 1896 до 1930 година. Тој е активен во 
предилинденскиот период, илинденскиот 
период, периодот во Балканските војни и 
Првата светска војна до 1930 година, што 
значи, има над 30-годишен револуцио
нерн стаж. 
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in 1884, and the first church in the village is St. 
Peter and Paul, built in 1890. In that period, 
about 300 inhabitants live in Krstoar. All of 
them were Macedonians are Christians.

In those turbulent times, the whole 
population of the village was under the 
authority of the Bulgarian Exarchate, which 
conducted a “war” with the Greek bishopric, 
which influenced those Macedonian  terri tories.

There is different data on the number 
of inhabitants in Krstoar for the period 
before Ilinden, between the two World Wars 
and after the liberation of the Republic of 
Macedonia, after 1945. Therefore, we will 
mention that in 1981 the village had 469 
inhabitants. However, the immigration 
processes in Macedonia did not avoid Krstoar, 
from which a large number of the population 
moved to Bitola, Skopje, Europian countries, 
as well as in the overseas countries, the 
United States, Canada and Australia. 
Therefore, according to the 2002 Census, the 
village had 167 inhabitants, which number 
has increased in recent years.

Also, the village of Krstoar is known for the 
church - spiritual living and for the number 
of spiritual sanctuaries: the church “St. Peter 
and Paul “, which is the main village church 
built in 1878, where the village cemeteries 
are located; church “St. Christopher “, the 
main monastery church of the Krstoar; the 
monastery church “St. Georgi “located in the 
area of Srebrena Voda (Silver Water), 200 
meters above St. Christopher, as well as the 
churches “St. Parasceva” and “St. Theodore 
Tyron” which are located in Srebrena Voda 
(Silver Water). In Krstoar there are also 
the archeological sites of Gramadje - a 
settlement from the Middle Ages and Miroi 
Ornici - an old-Christian basilica.

However, it seems that the village of 
Krstoar is most famous for the monastery 
“St. Christopher”. This Macedonian monas-
tery, located above the village of Krstoar, 
on the west side of Bitola is one of the more 
famous monasteries in this part of the 

Republic of Macedonia. It can be reached by 
an asphalt road which is about 4 km long and 
runs through the village of Krstoar.

In the village itself the road is relatively 
narrow and is not recommended for wider 
vehicles. Due to its close proximity to Bitola, 
clean air, mountain water and picturesque 
nature, in the past and today, the monastery 
is one of the most visited locations for 
excursions in Bitola vicinity.

In the history of the monastery “St. 
Christopher “in Krstoy it has been noted that 
in the past both pilgrims and various armies 
stayed there. Therefore, it is often said that 
it is a place for Christians to pray to God, and 
the foreign armies not to choose the means 
and bombard it.

Krstoar is also known in the history of 
Macedonia with the Macedonian teacher 
and revolutionary, member, leader and 
voivode of the Macedonian Revolutionary 
Organization, Georgi Pop Hristov – from 
Krstoar (1876-1962). He was appointed teacher 
in Kavadarci, Prilep and Bitola; he was a 
member of the Bitola District Committee 
(1900-1903); in 1903 he participated at 
the Smilevo Congress and in the Ilinden 
Uprising in the Florina region. After the 
First World War he was a member of the 
Central Committee of the VMRO (1925), and 
from 1928 in the protagonist VMRO.

Georgi Pop Hristov is a Macedonian 
revolutionary who has been active in the 
operation of VMRO in all phases of its 
struggle from 1896 to 1930. He is active in 
the pre-Ilinden period, the Ilinden period, 
the period during the Balkan Wars and the 
First World War until 1930, which means 
that Georgi Pop Hristov had over 30 years of 
revolutionary experience. 

Georgi Pop Hristov played a crucial role in 
the creation of the revolutionary network in 
the Bitola Revolutionary District, after the 
imprisonment of Damian Gruev. Being Dame 
Gruev’s closest co-revolutionary, Georgi Pop 
Hristov was also a head of the District. In 
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Георги Поп Христов одиграл круцијал
на улога во создавањето на револуцио
нерната мрежа во Битолскиот револуци
онерен округ, по затворањето на Дамјан 
Груев како негов најблизок сореволуци
онер бил и раководител на Округот. Во 
Илинденското востание Георги Поп Хри
стов  бил назначен за началник на воста
ничкиот штаб во Леринско каде со своите 
чети се борел против турската војска и 
башибозуотк и заедно со четата на Алек
сандар Турунџев и Михаил Чаков ја разру
шиле Леринската железничка станица во 
селото Екши су.

Во 1909 година бил уапсен од младо
турските власти и осуден на доживотен 
затвор испратен во малоазиските острови 
на заточение од каде успеал да побегне. 
Поп Христов бил дел од Битолската чета 
во Македонското одринско движење во 

Балканските војни. По Првата светска вој
на тој бил активен мегу македонска еми
грација учествувал во формирањето на 
Илинденската организација.

Од 1928 година, кога сѐ повеќе се интен
зивирале судирите и убиствата помеѓу 
михајловистичката и протогеровистич
ката струја на ВМРО, Ѓорѓи Поп Христов 
како припадник на протогеровистите бил 
дел од помирувачката комисија за поми
рување на двете крила на ВМРО. По по
влекувањето од редовите на ВМРО неса
кајќи да учествува во меѓусебните судири 
се повлекува од револуционерниот живот 
и Георги Поп Христов останува да живее 
во Бугарија каде умира на 20 февруари 
1962 година. Поп Христов има издадено 
свои спомени каде е прикажана и целата 
негова револуционерна дејност во Битол
скиот револуционерен округ. 

Куќа во Крстоар    A house in Krstoar
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the Ilinden uprising, Georgi Pop Hristov was 
appointed head of the rebel headquarters in 
Florina region, where he fought against the 
Turkish army and bashi-bazouk (irregular 
Turkish soldiers) with his troops, and together 
with the troops of Alexander Turundzev 
and Michael Chakov destroyed the Florina 
railway station in the village of Ekashi Su.

In 1909, he was arrested by the Young Turk 
authorities and sentenced to death and sent 
in prison on the islands of Asia Minor, from 
where he managed to escape. Pop Hristov was 
part of the Bitola company in the Macedonian 
Odrin Movement during the Balkan Wars. 
After the First World War he was active among 
Macedonian emigration and participated in 
the formation of the Ilinden organization.

Starting from 1928, when the clashes and 
assasiations between VMRO’s two wings 
– the supporters of Ivan Mikhailov and 
the supporters of Alexandar Protogerov 
were intensified, George Pop Hristov as a 
supporter of Protogerov was part of the 
commission for reconciliation of both 
VMRO’s wings. 

After withdrawal from his engagement 
in VMRO, unwilling to participate in the 
mutual clashes, he left the revolutionary 
life, and Georgi Pop Hristov remained to 
live in Bulgaria, where he died on February 
20, 1962. Pop Hristov has published his 
“Memories” in which he described his 
entire revolutionary activity in the Bitola 
Revolutionary District. 

Панорама на Крстоар    Panoramic view of Krstoar



Крстоар    Krstoar



Крстоар    Krstoar
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ДЕЛ ОД ЖИВОТНАТА 
ПРИКАЗНА НА БОРИС

(БОРЧЕ) ВИДИНОВСКИ

Борис (Борче) Видиновски е ро
ден на 23 јуни 1943 година во 
Крстоар, Битолско. Основно 

образование завршил во селото Буково, 
а Средно земјоделско училиште учел во 
Гостивар. Во тој период од животот Борче 
Видиновски бил еден од ценетите млади 
луѓе во селото и пошироко. Тој бил по
слушно, трудољубиво и вредно момче  и 
заедно со другите млади луѓе од селото и 
околината размислувал за напуштање на 
татковината и заминување во странство. 
Тоа и го направил. Во 1970 година заедно 
со своето семејство ја напуштил таткови
ната и емигрирал во Торонто, Канада.

Уште од почетокот активно се вклучил во 
културно-општествениот живот, а особено 
во спортските фудбалски организации во 
Торонто. Бил претседател на Македонската 
фудбалска лига која броела 13 македонски 
тимови, а низа години бил тренер на наци
оналниот тим „Солун“ на организацијата 
„Обединети Македонци“ во Торонто.

Во 1988 година, со играчите на ти
мот „Солун“ гостувал на големата свет
ска манифестација на децата бегалци 
од егејскиот дел на Македонија што се 
одржала во Скопје. Спаѓа во редот на 
 најдобрите  бизнисмени со својата при

ватна  компанија „Пикеринг ауто-спринг 
сервис“ и компанијата Б-МОНТ.ЛИД во 
градот Пикеринг, Онтарио.

Тој е еден од најактивните членови на 
Литературното друштво „Браќа Милади
новци“. Денес живее и ги поминува пензи
онерските години во Торонто, а  копнежот 
тлее  и тој пее во неговите стихови за род
ната татковина Македонија.

Борче Видиновски се покажал и дока
жал преку постоењето и  активноста на 
Литературното друштво „Браќа Милади
новци“, кое работи во состав на МПЦ „Све
ти Климент Охридски“ во Торонто.

За активностите на Друштвото и Црк
вата, авторот на овие редови Славе Нико
ловски-Катин ќе напише дека во години
те што изминаа, од формирањето на МПЦ 
„Свети Климент Охридски“ во Торонто 
па до денес, таа стана втор дом за многу 
македонски доселеници. Во Црквата чле
нуваат, помагаат и даруваат бројни енту
зијасти, кои работат и придонесуваат со 
силна љубов и жар. 

Тоа го прават поради вербата во она 
што го даваат, а тоа е за доброто на сите 
кои со гордо кренати глави и полни срца, 
со силен восхит зборуваат и раскажуваат 
за патот по кој тргна Македонецот за да 
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A SEGMENT FROM 
BORIS (BORCHE) 

VIDINOVSKI′S LIFE STORY

Boris (Borche) Vidinovski was 
born on June 23, 1943 in Krstoar, 
Bitola region. He finished 

elementary school in Bukovo, then he 
studied at the High Agricultural School in 
Gostivar. During this period of life, Borche 
Vidinonvski was one of the young people 
who were appreciated in the village and 
broader. He was a docile, hardworking and 
diligent young man, who, along with other 
young people from the village and the 
surrounding area, was considering to leave 
his fatherland and go abroad. And he did it. 
In 1970, together with his family he left his 
homeland and emigrated to Toronto, Canada.

From the beginning he was actively 
engaged in the cultural and social life, and 
especially in the sports soccer organizations 
in Toronto. He was the president of the 
Macedonian Football League, which was 
composed of 13 Macedonian teams, and for 
years he was the coach of the National Team 
“Thessaloniki” of the “United Macedonians 
Organization” in Toronto.

In 1988, together with the players of the 
team “Thessaloniki”, he attended the great 
world manifestation of refugee children 
from the Aegean part of Macedonia that 
took place in Skopje. He is among the 

best businessmen who runs his private 
company “Pickering Auto Spring Service” 
and the company B-MONT.LID in the city of 
Pickering, Ontario.

He is one of the most active members of 
the Literary Society “ Miladinovci Brothers 
“. Today he lives and spends his retirement 
years in Toronto, and with longing, he 
grieves and sings for his native country of 
Macedonia.

Borche Vidinovski has proved himself 
through the existence and operation of the 
Literary Society “ Miladinovci Brothers “, 
which works within the MOC “St. Clement of 
Ohrid” in Toronto.

About the activities of the Society and 
the Church, the author of these lines Slave 
Katin will write that in the years since the 
foundation of the MOC “St. Clement of Ohrid” 
in Toronto to this day, it has become the 
second home for many Macedonian settlers. 
Members of the Church are numerous 
enthusiasts who work, assist and contribute 
to the life of the church with their strong 
love and zeal.

They do it because of their belief in what 
they give, and that is for the sake of all who 
with proudly raised heads and full hearts, 
with a great admiration speak and tell about 
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стаса денес до вакви национални зданија 
и до толку импозантни постигнувања.

Активностите на овој Божји храм се 
извонредни, величествени, трајни. МПЦ 
„Свети Климент Охридски“ во Торонто 
била домаќин на бројни црковно-народни 
собори, на добротворни и хуманитарни 
акции, на средби на млади и на интер
национални дружења. Во трите црковни 
сали се одржуваат драмски претстави, се 
пеат песни, се играат македонски ора, се 
негува мајчиниот македонски јазик, а де
чињата тука ги научуваат првите букви од 
кирилицата, од азбуката на која пишува
ат, читаат и учат Македонците во татко
вината и ширум светот.

Животната приказна на Борис (Бор
че) Видиновски е слична или идентична 
со историјата на голем број Македонци 
од сите делови на Македонија кои живе
ат на Северноамериканскиот континент. 
Во исто време неговиот живот и дело е 
и скромен дел од историјата на неговото 
родно Крстоар, на Битола, а преку него и 
на неговата татковина – Македонија. За
што она што се случувало од исконските 
времиња од античкиот период па сè до 
прогласувањето на Република Македо
нија за самостојна, демократска и неза
висна држава е само една сага на човеш
твото. 

Затоа, може да се рече дека со моно
графскиот труд за доблесното семејство 
Видиновски кое потекнува од селото Кр
стоар, Битолско, а живее во демократска 
Канада, во скромни рамки се проектира 
најновата фаза на македонската иселе
ничка историја. 

Борче Видиновски е личност за по
чит и пример од кој можат и треба да се 
огледаат и други Македонци во двете та
тковини, Канада и Македонија. Делото 
што го направиле тој и неговата сопруга 
Рада,  претставува убав пример и патоказ 
на еден честит и благороден македонски 
брачен пар во Канада.

Целосна претстава за Борче може да 
се добие ако за проекцијата се прекрши 
родното огниште - легендарното Крстоар, 
 потоа Битола, каде го помина дел од сво
ето детство, и неговите две татковини – 
Македонија и Канада. Тоа може да се види 
во текстовите кои се дадени во моногра
фијата „Семејството Видиновски“

Всушност, дел од животот и делата на 
Борче и Рада Видиновски е сместен во мо
нографијата насловена „Семејството Ви
диновски“ што ја подготви на македонски 
и на англиски јазик авторот на овие ре
дови, Славе Николовски-Катин. Моногра
фијата е еден вид биографско-публици
стичко дело и претставува своевидна сага 
за жилавоста, макотрпението, упорноста 
и истрајноста на Борче и Рада од Крстоар 
и од Живојно, Битолско.

Монографијата за семејството Види
новски е поделена на десет дела. Во нив 
се претставени неговите две татковини – 
родната Македонија и Канада. Првиот дел 
е насловен „Македонија – татковината на 
семејството Видиновски“, во кој се поме
стени текстови за Македонија од античко 
време па до денес, за Битола и битолскиот 
крај и за слободарскиот дух на тие маке
донски простори.

Во вториот дел под наслов „Поетесата 
Рада Крстевска – Видиновска“ се дадени 
два текста за Крстоар како дел од печалбар
ски крај, потоа се поместени текстовите за 
животната приказна за поетесата Рада Ви
диновска, нејзините поетски остварувања 
во период повеќе од триесет години, како 
и нејзиниот израз на поетските чувства 
на Струшките вечери на поезијата. Исто 
така, е даден дел од животната приказна 
на нејзиниот сопруг Борче Видиновски, 
како семеен човек, како  бизнисмен, како 
активист во македонските асоцијации во 
Торонто и како скромен поет.

Третиот дел од монографијата „Истори
ското и духовното живеење во Крстоар“ ги 
содржи тектовите под наслов „Од  Широк 
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the way that the Macedonian man took in 
order to reach today such national buildings 
and so impressive achievements.

The activities of this temple of God are 
remarkable, magnificent, lasting. MOC “St. 
Clement of Ohrid” in Toronto was a host 
of numerous church national assemblies, 
charity and humanitarian actions, 
meetings of young people and international 
gatherings. In the three church halls there 
are drama performances, songs are sung, 
Macedonian dances are danced, the mother 
tongue is nurtured, and the children there 
learn the first letters of the Cyrillic alphabet, 
the alphabet which is written, read and 
taught by the Macedonians in the fatherland 
and around the world.

The life story of Boris (Borche) Vidinovski 
is similar or identical to the history of many 
Macedonians from all parts of Macedonia 
living on the North American continent. At 
the same time, his life and work is a modest 
part of the history of his native village of 
Krstoar, Bitola region, and accordingly, of 
his homeland - Macedonia. Because what 
has happened since the ancient times 
until the proclamation of the Republic of 
Macedonia as an independent, democratic 
and independent state is only one saga of 
humanity.

Therefore, it can be said that the 
monographic work describing the virtuous 
Vidinovski family, originating from the 
village of Krstoar, Bitola region, and living 
in a democratic Canada, is trying to reflect 
the most recent phase of the Macedonian 
emigrant history.

Borce Vidinovski is a person of respect 
and a role model for other Macedonians in 
both homelands, Canada and Macedonia. The 
work he and his wife, Rada, have acomplished 
is a fine example and a signpost of a honest 
and noble Macedonian couple in Canada.

Complete image of Borche can be obtained 
if one tries to comprehend his life from his 
birthplace - the legendary Krstoar, through 

Bitola, where he spent part of his childhood, 
to his two homelands - Macedonia and 
Canada. This can be seen in the texts given 
in the monograph “The family of Vidinovski“.

In fact, part of the life and works of 
Borce and Rada Vidinovski is placed in the 
monograph titled “The family of Vidinovski”, 
which was prepared in Macedonian and 
English by the author of these lines, Slave 
Nikolovski-Katin. The monograph is a 
kind of biographical and journalistic work 
and it is a kind of saga for the toughness, 
arduousness, persistence and endurance of 
Borce and Rada from the villages of Krstoar 
and Zivojno, Bitola region.

The monograph of the family of Vidinovski 
is divided into ten chapters. They present 
his two homelands - native Macedonia and 
Canada. The first chapter is titled “Macedonia 
- the Fatherland of the family of Vidinovski”, 
which contains texts about Macedonia from 
ancient times until today, for Bitola and the 
Bitola region and for the spirit of freedom in 
those Macedonian areas.

The second chapter under the title “The 
Poetess Rada Krstevska - Vidinovska” 
includes two texts for Krstoar as part of the 
migration area, then the texts about the life 
story of the poetess Rada Vidinovska, her 
literary achievements for more than thirty 
years, as well as her expression of the poetic 
feelings at the Struga Poetry Evenings. 
There is also presented a part of the life 
story of her husband, Borche Vidinovski, as a 
family man, as a businessman, as an activist 
in the Macedonian associations in Toronto, 
as well as a modest poet.

The third chapter of the monograph “The 
Historical and Spiritual Living in Krstoar” 
contains the texts entitled “From Wide 
Sokak to the Monastery of St. Christopher” 
in Krstoar, then texts about churches, 
monasteries and other natural sights in 
Krstoar, as well as text for the Bukovo 
Monastery “Holy Transfiguration of Christ”, 
which is a spiritual center for all people.



Рада и Борче со видни личности    Rada and Borche with famous people



Рада и Борче со видни личности    Rada and Borche with famous people
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Сокак до манастирот Свети Христофер“ во 
Крстоар, потоа се поместени текстови за 
црквите, манастирите и другите природни 
знаменитости во Крстоар, како и текст за 
Буковскиот манастир „Свето преображение 
Христово“ кој е сенароден духовен центар.

Четвртиот дел кој е посветен на по
етесата Рада Крстевска – Видиновска 
содржи текстови за значајните поетски 
остварувања на Рада како дек од нејзини
от живот. Посебен простор е посветен на 
поетските остварувања со настапите на 
Струшките вечери на поезијата и на други 
манифестации во Македонија. 

Петтиот  дел е насловен како „Семеј
ните корени на фамилијата Видиновски“, 
во кој се дадени семејните дрва на Борче 
и Рада и нивните семејства, потоа е по
местен текст  за корените на семејството 
Видиновски од Нивици, Преспанско до 
Крстоар, Битолско, за Егејска Македо
нија, земјата на корените на семејствата 
Видиновски и Крстевски, како и текст за 
Крстоар како дел од македонскиот иселе
нички регион под Пелистер.

Во шестиот дел се поместени тексто
вите за учителот и големиот македонски 
револуционер Ѓорѓи Поп Христов – Крсто
арец, кој оставил вечни траги во нацио
налното живеење. Потоа е поместен текст 
за војводата Тодор, прадедото на Борче 
Видиновски кој бил во четата на Ѓорѓи 
Сугарев и кој бил единствен преживеан 
борец од битката, како и е поместен при
годен текст за борачот – најсилниот маж, 
Тодор Јурукот од Крстоар.

Седмиот дел е посветен на родното 
место на Рада Крстевска Видиновска, 
селото Живојно во Мариово, при што се 
дадени текстови за историскиот развој, 
за  образовните, за културните процеси 
и културните знаменитости, како и био
гравски податоци за познати и признати 
личности од Живојно.

Осмиот дел под наслов „Канада – Втора
та татковија на семејството  Видиновски“ 

содржи пригодни текстови за Торонто, за 
активностите на Рада и Борче во Македон
ската православна црква „Свети Климент 
Охридски“, во Организацијата „Обединети 
Македонци“ и посебен простор е посветен 
за нивните активности во Литературното 
друштво „Браќа Миладиновци“,

Деветтиот дел под наслов „Поезијата – 
дел од животот на Рада Видиновска“ е по
светен на нејзиното учество на Струшките 
вечери на поезијата, со посебен нагласок 
на добивањето на престижната награда на 
Матицата на иселениците од Македонија 
„Иселеничка грамота“ што Рада ја доби 
на 31. Струшки вечери на поезијата. Потоа 
е поместен текст за Рада Видиновска и 
усвојувањето на првото признание „Златен 
клас за македонски вознес“ на Пелагони
ските средби во Новаци и текст за посеб
ното признание од Медитеранската акаде
мија „Браќа Миладиновци“ од Струга. 

Десеттиот дел содржи текстови за по
знати личности кои напишале пригодни 
текстови за поетесата Рада Видиновска, 
како и се поместени објавени текстови во 
различни информативни гласила.

Исто така, во моногравското дело „Се
мејството Видиновски“ се објавени тек
стови за Борче Видиновски кој спаѓа во 
редот на подобрите бизнисмени меѓу 
Македонците во Канада.Борче Видинов
ски заедно со брат му Мирче Видиновски 
беше сопственик на компанија „Пике
рингауто-спрингсервис“ и компанијата  
Б-МОНТ.ЛИД во градот Пикеринг, Онтарио. 
Тие произведуваа федери за сите видови 
автомобили. Нивните производи се прода
ваат во Канада и САД, особено во Куба.

Исто така, двајцата браќа Мирче и Бор
че беа вклучени во акцијата  за прибаву
вање на облека за крајно сиромашните 
краеви во Пиринска Македонија, во Буга
рија  и во Мала Преспа, во Албанија, што 
во 1991 година започнаа да ја организира
ат македонските православни цркви „Све
ти Климент Охриски“ од Торонто и „Свети 
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The fourth chapter which is dedicated to 
the poetess Rada Krstevska - Vidinovska 
contains texts about the significant poetic 
achievements of the Rada as a part of her 
life. Special space is dedicated to the poetic 
achievements which culminated with her 
performances at the Struga Poetry Evenings 
and other events in Macedonia. 

The fifth chapter is titled “The family 
roots of the Vidinovski family”, which 
presents to the reader the family trees of 
Borche and Rada and their families, then the 
text about the roots of the Vidinovski family 
from Nivitsi, Prespa region to Krstoar, 
Bitola region, about Aegean Macedonia, 
the country of the roots of the families 
Vidinovski and Krstevski, as well as a text 
about Krstoar as a part of the Macedonian 
emigrant region under Pelister.

The sixth chapter contains the texts 
about the teacher and the great Macedonian 
revolutionary Gjorgji Pop Hristov – Krstoarec 
(from Krstoar), who left eternal marks on 
the national life. Then there is a text about 
the voivode Todor, the great-grandfather of 
Borce Vidinovski who was  a freedom fighter 
in the company of Gjorgji Sugarev and who 
was the only survived in the battle, as well a 
text about the wrestler - the strongest man, 
Todor the Juruk from Krstoar.

The seventh chapter is dedicated to the 
birthplace of Rada Krstevska Vidinovska, 
the village of Zivojno in Mariovo, with 
includes texts on historical development, 
educational, cultural processes and cultural 
sites, as well as biographical data for famous 
and recognized people from Zivojno.

The eighth chapter titled “Canada - 
The Second Homeland of the Vidinovski 
Family” contains texts about life in Toronto, 
about the activities of Rada and Borche 
in the Macedonian Orthodox Church “St. 
Clement of Ohrid”, the Organization “United 
Macedonians” and special space is devoted 
to their activities in The Literary Society 
“Braka Miladinovci”,

The ninth chapter under the title “Poetry 
- part of the life of Rada Vidovska” is 
dedicated to her participation in the Struga 
Poetry Evenings, with special emphasis 
on the awarding of the prestigious award 
of the House of Immigrants of Macedonia 
“Emigrant Charter”, which was awarded to 
Rada at the 31st Struga Poetry Evenings. 
Then there is a text about Rada Vidinovska 
and her awarding with her first recognition 
“Golden Class for Macedonian Ascension” at 
the Pelagonia Meetings in Novaci followed 
by a text about the special recognition by 
the Mediterranean Academy “Miladinov 
Brothers” from Struga.

The tenth chapter contains texts about 
famous writers who have written suitable 
texts for the poetess Rada Vidinovska, as 
well as texts published in various informative 
newspapers and magazines.

Also in the monograph “The family 
of Vidinovski” are published texts about 
Borche Vidinovski who is among the 
most successfull businessmen among the 
Macedonians in Canada. Borche Vidinovski, 
together with his brother Mirche Vidinovski, 
owned the company “Pickeringauto- 
Springservice” and the company B-MONT.
LID in the city of Pickering, Ontario. They 
produced springs for all types of cars. Their 
products are sold in Canada and the United 
States, especially in Cuba.

The two brothers Mirche and Borche were 
also involved in the humanitarian action for 
collecting clothes for the extremely poor 
regions of Pirin Macedonia, Bulgaria and 
Mala Prespa in Albania, which was organized 
starting from 1991 by the Macedonian 
Orthodox churches “St. Clement of Ohrid” 
from Toronto and ”St. Ilija” from Mississauga, 
the organization “United Macedonians” and 
the section of VMRO-DPMNE from Canada. 

This action resulted in shipment of 
290 boxes of clothes, weighing 3 tons. The 
shipment was sent to the Macedonian 
Orthodox Church in Skopje, which further 



250 СЕМЕЈНИТЕ КОРЕНИ НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ

СЛАВЕ КАТИН • ВИДИНОВСКИ

Илија“ од Мисисага, организацијата „Обе
динети Македонци“ и секцијата на ВМРО-
ДПМНЕ од Канада.

Оваа акција резултираше со ис
праќањето авионски пратка од 290 кутии 
облека, со тежина од 3 тони. Пратките беа 
испратена до Македонската православна 
црква во Скопје, која понатаму ја презе
де должноста за дистрибуирање. Во ова 
 акција беа вклучени бизнисмените Борче 
и Мирче Видиновски, како претставници 
на организацијата „Обединети Македон
ци“, а кои и во минатото биле вклучени во 
вакви и слични хуманитарни акции. 

Исто така, браќата Борче и Мирче Види
новски се многу заслужни за собирањето 
средства и нивна донација за купувањето 
на паркот „Илинден“ во Видби. Овој парк 
е со површина од околу 12 хекнатари и е 
местото за одржување пикници, како и 
просторот на  манастирот „Свети Илија“, 
сопственост на организацијата „Обедине
ти Македонци“.

Борче Видиновски пред сè е бизнисмен, 
но поведен од својата сопруга Рада Видинов
ска одвреме-навреме добива инспирации 
да напише некоја песна. Така, има објавено 
десетина песни во гласилата на Литератур
ното друштво „Браќа  Миладиновци“.

Во 1988 година, со играчите на тимот 
„Солун“ гостувал на големата светска 
манифестација на децата бегалци од 
егејскиот дел на Македонија што се одр
жала во Скопје. 

Борче Видиновски е еден од најактив
ните членови и донатор на Литературно
то друштво „Браќа Миладиновци“. Денес 
живее и ги поминува пензионерските го
дини во метрополата Торонто, поточно во 
Маркам, а неговиот иселенички копнеж 
тлее  и тој пее во неговите стихови за род
ната татковина Македонија.

Борче Видиновски е бизнисмен, но по
веден од својата сопруга Рада Видиновска 
одвреме-навреме добива инспирации да 
напише по некоја песна. Така, во делото 
„Корени“ („Канадско-македонски литера
турни визии“) е застапен со девет негови 
песни на македонски јазик. 

Инаку, делото „Корени“ е едно од по
значајните поетски остварувања на чле
новите на Литературното друштво „Браќа 
Миладиновци“ при Македонската право
славна катедрална црква „Свети Климент 
Охридски“ од Торонто. Тоа, всушност, прет
ставува излив на чувства, желби, соништа, 
копнежи, болки, вистини, страдања и ра
дости, како и израз на голема љубов кон 
македонскиот и англискиот  јазик.

Затоа, може да се каже дека за Борче 
Видиновски Македонија претставува дел 
од секојдневието и од вистината на де
мократска Канада. Како резултат на тоа, 
неговите поетски остварувања се тесно 
поврзани со родниот крај, а имаат силни 
носталгични изливи на љубов кон Кана
да, старата и неговата родна татковина 
Македонија.
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took over the distribution of the aid. In this 
action were involved the businessmen Borche 
and Mirche Vidinovski, as representatives 
of the organization “United Macedonians”, 
who were also included in such and similar 
humanitarian actions in the past.

Also, the brothers Borche and Mirche 
Vidinovski are very deserving for the raising 
funds and their donation for the purchase of 
the Ilinden in Witry. This park is spread over 
an area of about 12 hectares and is an ideal 
place for holding picnics, as well as the area 
of the monastery “St. Ilija”, owned by the 
organization “United Macedonians“.

Borche Vidovovski is primarily a 
businessman, but motivated by his wife 
Rada Vidinovska from time to time he gets 
inspirations to write a poem. Thus, he has 
published a dozen of poems in the newspapers 
of the Literary Society “ Miladinov Brother “

In 1988, together with the soccer players 
of the team “Thessaloniki”, he visited 
the great world manifestation of refugee 
children from the Aegean part of Macedonia 
that took place in Skopje. 

Borche Vidinovski is one of the most 
active members and donor of the Literary 
Society “ Miladinov Brothers”. Today he 
lives and spends his retirement years in the 

metropolitan Toronto, more precisely in 
Markham, but his emigrant longing is still 
present and he writes in his poems about his 
native homeland Macedonia.

Borce Vidinovski is a businessman, but 
motivated by his wife, Rada Vidinovska, 
from time to time, he gets inspirations to 
write a poem. Thus, in the work “Roots” 
(“Canadian-Macedonian literary visions”) 
he is represented with nine of his poems in 
Macedonian language.

The work “Roots” is one of the more 
significant poetic achievements of the 
members of the Literary Society “Miladinov 
Brothers” within the Macedonian Orthodox 
Cathedral church “St. Clement of Ohrid” 
from Toronto. This, in fact, is a burst of 
feelings, desires, dreams, longings, pains, 
truths, sufferings and joys, as well as an 
expression of great love for the Macedonian 
and English language.

Therefore, it can be said that for Borche 
Vidinovski Macedonia is a part both of his 
everyday life and the truth about democratic 
Canada. As a result, his poetic achievements 
are closely related to his native land, and 
have strong nostalgic outbursts of love for 
Canada, and for his old and native homeland 
Macedonia.
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ДЕДО МИ НИ ЈА КАЖА 
ВИСТИНАТА И ЧОЕШТИНАТА

Се сеќавам како да беше 
многу, многу одамна 

кога Дедо ми ќе нé 
собереше нас внучињата 

и ќе ни раскажуваше 
за Канада и Америка 
зашто Дедо ми беше 

во двете земји на печалба 
и во Вранција (Дедо ми 

така си ја викаше).

Ние зачудени го прашувавме 
Дедо какви се тие земји?

Ги кажуваат биле многу богати.
А зошто нашата земја е 

многу сиромашка.
Да мили мои – така ни одговараше 

нашата земја е грабена, парчена, 
пустошена; 

разни војски минувале 
и многу богатство 

украле.

Америка и Канада 
тие се нови земји 

никогаш не војувале 
нив сé уште во светот 

ги гради.

Јас се истурив 
од работа по пругите и мостовите.
Летно време под мостовите спиев 

за да спечалам троа пари 
за кога ќе се вратам да 

можам да се женам и така 
направив.

Спечалив за син ми и 
најмногу за вас внучињата.

Така дедо нé учеше 
каде да одат парите 

да си ги берите 
и назад во роден 

крај да се вратите.

Дедо ми Тодор се викаше, 
ама селаните го викаа Тону

По американски тој 
честопати одеше на пазар 

и ќе ни купеше нешто 
прво на нас, внучињата, ќе ни го 

поделеше 
за него кутриот не ќе останеше 

ако, ќе речеше, мили мои на дедо 
вие треба да растете.

Дедо ми беше човек многу паметен
Иако неписмен, ама англискиот го 

знаеше.

Дедо ми ни ја кажа 
вистината и чоештината.
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I remember it was
very, very long ago

when my grandfather would
gather us the grandchildren

and tell us stories
about Canada and America

for my grandfather was
in both countries as fortune-seeker
as well as in Vrance (my grandfather

called France so).

We asked him wondering
Grandfather, what are those 

countries like?
They were said to be very rich.

And why is our country
very poor.

Yes my dearest – was his answer
our country was plundered, broken, 

devastated;
various armies were passing through

and a lot of wealth
was stolen.

America and Canada
are new countries
never waged wars

they are still in the world.

MY GRANDFATHER SHOWED US THE ESSENCE 
OF THE TRUTH AND HUMANENESS

 I worked round the clock
on railroads and bridges.

In the summertime 
I slept under the bridges to make 

some money
for when I come back

to get married which I did.

I made money for my son
and mostly for you grandchildren.

It is the way our grandfather taught us
where to put the money

how to pile up the money
to be able to get back to

the native land.

My grandfather’s name was Todor
but the villagers called him Tony

As an American he often went to the 
market and bought something for us

first to us, the grandchildren he 
would share it for him ass modest as 

he was nothing left
It doesn’t matter, he would say, my 

dear grandchildren
you need to grow.

My grandfather was a very smart man
Although illiterate, but he knew 

English

My grandfather showed us the essence 
of the truth and humaneness.



Рада и Борче со видни личности    Rada and Borche with famous people



Рада и Борче со видни личности    Rada and Borche with famous people
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ЖИВОТНАТА ПРИКАЗНА  
ЗА РАДА КРСТЕВСКА - 

ВИДИНОВСКА

Рада Крстевска–Видиновска е 
Канаѓанка од македонско по
текло, родена во селото Живој

но, а мажена во Крстоар, Битолско. Рано 
ја напуштила својата родна земја – Маке
донија, меѓутоа, спомените, мечтите, мис
лата, љубовта, тагата и патриотскиот дух 
кон татковината и својот народ не ја на
пуштиле. Ваквите проникнувања на овие 
хоризонтали во животот на Рада и нејзи
ниот сопруг Борис (Борче) Видиновски, 
како и сите Македонци ширум светот, ја 
откриваат сликата за својот род, за својот 
код, за  библиската природа на древната 
земја на нивното потекло – Македонија.

Кога се пишува за  Рада Видиновска 
може да се каже дека за неа поезијата, 
всушност, е нејзиниот живот. Во илјадни
ците стихови, се испреплетени нејзините 
две татковини, Македонија и Канада. За
тоа поетските дела што таа ги напишала 
претставуваат убав пример и патоказ на 
една честита и трудољубива канадска Ма
кедонка, на која татковините ѝ се и радост 
и тага и восхит.

 Економските причини, или идеја
та за подобар живот го натерало семеј
ството Видиновски да замине за Канада. 
Така, во 1970 година, со своето семејство 
ја  напуштила Македонија и емигрирала 
во Торонто, каде активно се вклучила во 

 македонските иселенички организации и 
црковни општини.

Затоа, често се вели дека денес, маке
донскиот емотивен, национален и култу
рен простор не се заградува само во преде
лот на историскиот етнички факт. Денес, 
Македонија се протега од Балканот – до 
бесконечноста. Една таква траума можел 
да поднесе само народ кој во својата сушти
на е надарен и способен да ги победи сите 
трауми и сите историски неправди, нега
ции и зла низ милениумите.

Во Канада, Рада Видиновска стана ма
кедонски иселенички писател, поет, есе
ист и раскажувач. Затоа, може да се рече 
дека во нејзиниот творечки  светоглед, во 
нејзините поетски рамки и преку нејзини
те дела се проектира македонската иселе
ничка историја. Таа е личност за почит и 
пример од кој можат и треба да се огледа
ат и други Македонци во двете татковини, 
Канада и Македонија.

Во биографијата на Рада Видиновска 
се вели дека таа е современ македонски 
писател, поет, есеист, раскажувач. Жи
вее во Торонто, Канада со семејството, но 
 постојано копнее, пее и тагува за родната 
Македонија. Нејзините корени се  од село
то  Живојно, Битолско, каде е родена на 15 
јули 1944 година. 
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RADA KRSTEVSKA – 
VIDINOVSKA′S 

LIFE STORY

Rada Krstevska - Vidinovska 
She is a Canadian woman of 
Macedonian origin, born in the 

village of Zhivojno, and married in Krstoar. 
Rada left her native country - Macedonia, 
but memories, thought, love, sorrow and 
patriotic spirit towards her homeland and 
her people remained deep iside her. Such 
penetration of these horizontals in the life 
of Rada and her husband Boris (Borche) 
Vidinovski, as well as in the life of all 
Macedonians around the world, reveal the 
image of the Biblical nature of the ancient 
land of their origin - Macedonia..

When writing about Rada Vidinovska it 
can be said that poetry is actually her life. 
In her poetry her two homelands Macedonia 
and Canada are intertwined. That’s why the 
poetic works she wrote are a good example 
of a honest and hardworking Canadian 
Macedonian woman, for who her fatherlands 
iduce joy, and sorrow, and admiration at the 
same time.

 The economic reasons, or the idea of a 
better life, made the family of Vidinovski 
to leave to Canada. In 1970 she left her 
homeland with her family and emigrated to 
Canada, Toronto, where she actively joined 
the Macedonian emigrant organizations and 
church communities. 

Therefore, it is often said that today, 
the Macedonian emotional, national and 
cultural space is not fenced only in the area 
of historical ethnic fact. Today, Macedonia 
stretches from the Balkans - to infinity. 
One such trauma could only be endured 
by a nation that, in its essence, is gifted 
and capable of defeating all trauma and all 
historical injustices.

In Canada, Rada Vidinovska became a 
Macedonian emigrant writer, poet, essayist 
and storyteller. Therefore, it can be said that 
in her poetic framework and through her 
works the Macedonian emigrant history is 
projected. She is a person of respect and an 
example which other Macedonians in both 
homelands, Canada and Macedonia can and 
should follow.

 She is living in Toronto, Canada with 
her family, but she constantly craves, sings 
and grieves for her native Macedonia. Her 
roots are from the village of Zhivojno, Bitola 
region, where she was born on July 15, 1944.

In Toronto she actively joined the 
Macedonian emigrant organizations and 
church communities. She was a member of 
the management of MOC “St. Clement of 
Ohrid”, a member of the Cultural Committee, 
as well as president of the women’s section 
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Во Торонто активно се вклучила во сема
кедонските животеченија  придонесувајќи 
за афирмација на своите сонародници во 
мултиетничката карта на оваа земја. Била 
член на управата на МПЦ „Свети Климент 
Охридски“, член на Културниот комитет,  
како и претседател на Женската секција 
при црквата „Свети Климент Охридски“, 
претседател на Женската секција при Ор
ганизацијата „Обединети Македонци“ и 
претседател на Друштвото на писатели 
„Браќа Миладиновци“, во Торонто.

 Свои стихови објавувала во: „Обедине
ти Македонци“, „Македонија“, „Македон
ски вести“, „Вечер“, „Време“, во списанија
та „Македонија“, „Современост“, „Жена“, 
„Стожер“, „Битолски весник“ и др. Таа е 
меѓу најактивните членови во Писател
ското друштво „Браќа Миладиновци“ како 
и во македонската заедница во Торонто, 
Канада и една од најголемите поетеси од 
македонската дијаспора.

Рада Видиновска е автор на поетските 
книги: „Бисерни капки од Нијагара“ (1992), 
„Молњи во окото“ (1993), „Белези за душата“ 
(1993), „Скришни огледала“ (1995), „Отворе
ни порти“ (1999), „Траги по коренот“ (2005), 
„Жена на брегот на океанот“ (2007), „Хар
фа“ (2007), „Göç Kuşu“ на турски јазик (2008), 
превод Есад Бајрам, „Бисери и кавали“ 
(2009), „Трендафилот од Живојно“ (2010), 
„Огниште“ (2012), „Мајка Македонија“ (2013) 
и „Поезијата -  мојот живот“ (2018). 

Таа е прв лауреат на наградата „Исе
леничка грамота“ во 1992 година, што за 
првпат Матицата на иселениците од Ма
кедонија ја додели на Манифестацијата 
„Струшки вечери на поезијата“ за најдо
бар поет од дијаспората. Моментално е 
член на Комисијата за правда во Управ
ниот одбор на црквата „Свети Климент 
Охридски“.

Член е на Друштвото на писателите 
на Македонија од 1994 година и член на 
Медитеранската академија „Браќа Мила
диновци“. Преведена е на повеќе јазици. 
Застапена е во повеќе антологиски изво
ри од дијаспората и во Македонија, како 

и  во антологијата „Сто македонски крат
ки раскази“, како раскажувач (издавач 
„Феникс“ – Скопје, 2009). Застапена е во 
книгата избрани есеи „Година на есејот“ 
објавена во 2010 година. Добитник е на 
наградата „Книга на годината“ за „Бисери 
и кавалот“ на Медитеранската академија 
„Браќа Миладиновци“.

Повеќе години била учесник на Меѓу
народната манифестација „Струшки вече
ри на поезијата“ по покана на Управниот 
одбор на СВП и застапена е во изборот 
„Кој е Кој“ на светските поети.

 Сите четиринаесет поетски дела што 
ги напишала Рада Видиновска претста
вуваат силен творечки блесок и убав при
мер за една трудољубива иселеничка чија 
животна приказна, истовремено, е и скро
мен дел од историјата на нејзиното родно 
Живојно и Крстоар, (местото на брачното 
живеење со Борис Видиновски), на Маке
донците во дијаспората, а преку нив и на 
нивната татковина – Македонија. 

Поетските дела на Рада Видиновска се 
промовирани на многу места во Републи
ка Македонија и на северноамерикански
от континент. Тоа придонело таа да биде 
прв лауреат на наградата „Иселеничка 
грамота“ во 1992 година, што за првпат 
Матицата на иселениците од Македонија 
ја додели на „Струшките вечери на пое
зијата“ за најдобар поет од дијаспората. 
Рада е член на Друштвото на писатели
те на Македонија од 1994 година, а, исто 
така, и член на Медитеранската акаде
мија „Браќа Миладиновци“ од Струга.  

Со право може да се каже дека со неј
зините поетски видувања Рада настојува 
да навлезе во суштината на македонското 
и канадското живеење, на иселеничката 
вистина, слобода, иднина... Оттука и со
знанието дека при читањето  на ова дело, 
низ стиховите, пораките и поетската има
гинација, нѐ прави побогати за уште едно 
ново и продлабочено видување на авто
ровото пренесување на земјата и народот 
на кој им припаѓа Рада Видиновска, која 
е горда што се чувствува како канадска 
 Македонка или македонска Канаѓанка.
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of the church “St. Clement of Ohrid”, a 
president of the women’s section of the 
organization “United Macedonians” and a 
president of the Writers’ Society “Miladinov 
Brothers” in Toronto.

 She published her verses in “United 
Macedonians”, “Macedonia”, “Macedonian 
News”, “Vecher”, “Vreme” in the magazines 
“Macedonia”, “Sovremenost”, “Zhena”, 
“Stozher”, “Bitola Gazette” and etc. She 
is one of the most active members of the 
“Miladinov Brothers” Writers’ Society, as 
well as in the Macedonian community in 
Toronto, Canada and one of the greatest 
poets of the Macedonian Diaspora.

Rada Vidinovska is the author of the 
following poetry books: „Бисерни капки од 
Нијагара“ (Pearl drops from Niagara) (1992), 
„Молњи во окото“  (Lightning in the Eye) 
(1993), „Белези за душата“ (Marks to the Soul) 
(1993), „Скришни огледала“ (Hidden Mirrors) 
(1995), „Отворени порти“ (Open Gates) (1999), 
„Траги по коренот“  (Traces in the Root) (2005), 
“ Жена на брегот на океанот“ (Woman on the 
ocean coast) (2007), „Харфа“  (Harp) (2007), “Göç 
Kuşu” in Turkish language (2008) translated by 
Esad Bajram, „Бисери и кавали“ (Pearls and 
Fifes) (2009), „Трендафилот од Живојно“  (The 
Rose from Zhivojno) (2010), “Ognište” (Fire-
place) (2012), „Мајка Македонија“ (Mother 
Macedonia) (2013) and „Поезијата -  мојот 
живот“ (Poetry - My Life) (2018).

She is the first laureate of the “Emigrant 
Charter” award in 1992, which for the 
first time the House of Immigrants of 
Macedonia awarded for the best poet from 
the Diaspora at the Struga Poetry Evenings. 
She is currently a member of the Justice 
Commission within the Managing Board of 
the church “St. Clement of Ohrid”. 

She is a member of the Writers’ Society 
of Macedonia since 1994 and member of 
the Mediterranean Academy “Miladinov 
Brothers”. Her books are translated into 
many languages. She is represented in 
several anthological sources from the 
Diaspora and in Macedonia, as well as in the 

anthology “One Hundred Macedonian Short 
Stories” as a short story writer (publisher 
“Phoenix” - Skopje, 2009). She is represented 
in the book of selected essays “Year of the 
essay” published in 2010. She is the winner 
of the “Book of the Year” award for her 
book “Pearls and Fife” at the Mediterranean 
Academy “ Miladinov Brothers”.

She has participated in the International 
manifestation “Struga Poetry Evenings” 
for several years upon an invitation of 
the Managing Board of the SPE and she is 
represented in the “Who’s Who” selection 
for the world’s poets.

 All of the fourteen poetry works written 
by Rada Vidinovska are a fine example of 
a diligent immigrant woman whose life 
story, at the same time, is a modest part 
of the history of her native Zhivojno and 
Krstoar (the place of her marriage with 
Boris Vidinovski), of the Macedonians in 
the diaspora, and through them of their 
homeland - Macedonia. 

Poetry works by Rada Vidinovska are 
promoted in many places in the Republic 
of Macedonia and the North American 
continent. It contributed to her being the 
first laureate of the “Emigrant Charter” 
in 1992, which for the first time the House 
of Immigrants of Macedonia awarded for 
the best poet from the Diaspora at the 
Struga Poetry Evenings. Rada is a member 
of the Writers’ Association of Macedonia 
since 1994, and she is also a member of 
the Mediterranean Academy “ Miladinov 
Brothers” from Struga. 

It can rightly be said that with her poetic 
views Rada strives to penetrate into the 
essence of the Macedonian and Canadian 
living, the emigration truth, freedom, and 
future... Hence the realization that dealing 
with this work makes us richer for another 
new and an in-depth view of the poetic 
transfer of the country and the people to 
whom Rada Vidinovska belongs, who is 
proud to feel like a Canadian Macedonian or 
a Macedonian Canadian woman.
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Панорама на селото Живојно    A panoramic view of Zhivojno



СЛИКАТА НА 
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

РОЈ СВЕТИ СОНЧОГЛЕДИ

ВЛЕГОА ВО МОЈАТА ОДАЈА.

БЕЗБРОЈ ОЧИ ВПЕРИЈА

ВО ЖОЛТИОТ РОЈ

И СЕ ЗАГЛЕДАА ВО НЕГО

МИРЕН Е, РЕЧЕ МАЖОТ МИ

КРОТОК, НА НИКОГО

РАНА НЕ ОТВОРИЛ

САЛ НИ ЈАС,

НИ МОЈОТ ТАТКО,

НИ МОЈОТ ДЕДО

И ПРАДЕДО,

НЕ ДОЗНАВМЕ ОЈ ТРГНАЛ

ПО НЕГОВИТЕ СТАПАЛКИ,

КОЈ ПУКАШЕ ВО НЕГОВАТА СТАВА?

ДЕКА НЕКОЈ ГО ПРЕДАЛ

ЦЕЛА МАКЕДОНИЈА ЗНАЕ

АМА СИТЕ МОЛЧАТ

И ГЛУВИ СЕ ПРАВАТ

ДА НЕ ГО КАЖАТ НЕГОВОТО ИМЕ

 Рада Видиновска



ЌЕ СЕ ВРАТАМ
на мајка ми

ЌЕ СЕ ВРАТАМ,

ВО СЕКОЈ ЧАС, ВО СЕКОЈ МИГ

ЈАС ОДНОВО МОЖЕ ДА ТИ СЕ ВРАТАМ ...

ИМА ТРАГИ ПЕПЕЛ ШТО ГИ ПОСИПУВА,

НО ТИ СИ САМО НАВИДУМ НЕИЗМОШТЕНА,

ТАГО МОЈА,  ОСАМЕНА,

ДУШО МЕ МОРИ И КОРИ ШТО ТЕ ОСТАВИВ ...

НЕ ЧУВСТВУВАШ ЛИ

НОЌЕ ЧЕМРЕАМ

ВО ТВОИТЕ БОЛНИ РАЦЕ, МАЈКО,

ЗАТОА ЈАС И НОЌВА ВО ТВОЈАТА ДУША СЕ ВРАЌАМ ...

 Рада Видиновска
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Беше летен ден кога сонцето 
изгреваше од далечините на 
исток и кога го напуштивме 

Скопје и се упативме кон Битола, а оттаму 
кон селото Живојно. Нашата цел беше да го 
посетиме родното место на поетесата Рада 
Крстевска- Видиновска, која педесетина 
години живее во Торонто, Канада. Таа ја на
пуштила својата родна земја – Македонија, 
меѓутоа, спомените, мислата, љубовта, та
гата и патриотскиот дух кон татковината и 
својот народ не ја напуштиле. Често се вели 
дека за неа поезијата е нејзиниот живот. Во 
нејзината поезија се испреплетени нејзини
те две татковини, Македонија и Канада. 

Брзо го поминавме Повардарието и 
Тиквешијата и се најдовме на Плетвар, а 
оттаму преку Прилеп за Битола. Во Пела
гонија сонцето блескаше со сиот свој сјај. 
И не случајно се вели дека овој крај за се
кој посетител отвора широк хоризонт, се 
подава со сета своја убавина и е на дофат 
на секој вљубеник на културните, истори
ските природните, духовните, научните и 
други реткости. Овој дел на Македонија е 
како своевиден трезор на големо културно 
богатство. Тоа било создавано со векови и 
побудува голем интерес за посетителите 
кои случајно или намерно во текот на це
лата година навраќаат во Пелагонија.

ОД БИТОЛА ДО 
ЖИВОЈНО И НАЗАД

Затоа, некои патувања не само што го 
предодредуваат престојот, туку за пате
писецот остануваат запишани и запаме
тени со одредени впечатливи траги. Такво 
беше нашето патување и престојот во Би
тола и посетата на селото Живојно, родно
то место на поетесата Рада Видиновска.

Околу пладне откај кружниот пат на 
влезот во Битола се упативме на нашата 
дестинација кон селото Живојно. Многу 
брзо стасавме во Новаци, кое денес како 
општина го зафаќа југоисточниот дел на 
Пелагониската Рамнина, централниот дел 
на течението на Црна Река, битолскиот дел 
на Мариово и пограничниот дел со Грција 
на потегот на планината Ниџе, во должина 
на гранична линија од околу 60 км.

Во Новаци застанавме во непосредна 
близина на централното училиште, каде 
пред две години авторот на овие редови 
Славе Катин учествуваше на „Пелагони
ските средби“, со реферат за иселеникот 
- бизнисмен Ѓорѓија Џорџ Атанасоски. 
 Тогаш бевме информирани дека Општина
та Новаци е значајна, бидејќи во нејзиниот 
централен дел се наоѓа најголемиот басен 
за јаглен — Суводол, потоа трите централи 
на РЕК „Битола“, постојат 8 наоѓалишта 
за експлоатација на  минерална вода и 
 гасови, две наоѓалишта за  експлоатација 
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It was a summer day when the sun rose 
from the ast and when we left Skopje 
and headed to Bitola, and then to the 

village of Zhivojno. Our goal was to visit 
the birthplace of the poet Rada Krstevska 
Vidinovska, who has been living in Toronto, 
Canada for fifty years. She left her native 
country - Macedonia, but memories, thought, 
love, grief and patriotic spirit towards her 
homeland and her people are still present. 
It is often said that poetry is her life. In her 
poetry her two homelands are intertwined, 
Macedonia and Canada.

We quickly passed the valley of Vardar 
River and Tikvesh region and we reached 
Pletvar, and then through Prilep we headed 
to Bitola. In Pelagonia, the sun shone with 
all its beauty. And it can be rightfully said 
that this region opens a wide horizon for 
every visitor, offers all of its beauties and is 
close to every lover of cultural, historical, 
spiritual, scientific, and other rarities. This 
part of Macedonia is like a kind of vault of 
great cultural treasure. It has been created 
for centuries and arouses great interest for 
visitors who accidentally or deliberately 
visit Pelagonia throughout the year.

Therefore, some trips not only determine 
the stay, but for the travel writer, they 
remain recorded and remembered with some 

FROM BITOLA TO 
ZHIVOJNO AND BACK

striking traces. Such was our trip and stay in 
Bitola and the visit to the village of Zhivojno, 
the birthplace of the poet Rada Vidinovska.

It was bout noon when we passed the ring 
road at the entrance to Bitola, and headed 
to our destination - the village of Zhivojno. 
We quickly arrived in Novaci, which today 
as a municipality covers the southeastern 
part of the Pelagonia Valley, the central part 
of the flow of Crna Reka, the Bitola part of 
Mariovo and the border section with Greece 
in the course of Nidze Mountain, along the 
border line long about 60 km.

In Novaci we stopped in the immediate 
vicinity of the central school, where two 
years ago the author of these lines, Slave 
Katin, participated in the “Pelagonia 
meetings”, with a paper about the emigrant 
- businessman Georgija George Atanasovski. 
Then we were informed that the Municipality 
of Novaci is significant, because in its central 
part there is the largest coal basin - Suvodol, 
then the three plants of REK “Bitola”, there 
are 8 sites for exploitation of mineral water 
and gases, two sites for exploitation of sand 
gravel, quartz and other non-metals. On 
the territory of the Municipality of Novaci, 
part of the economic activities is performed 
by the largest agricultural complex in 
Macedonia - ZK Pelagonia.



270 ИСТОРИСКИТЕ, КУЛТУРНИТЕ И ОБРАЗОВНИТЕ ПРОЦЕСИ ВО ЖИВОЈНО

СЛАВЕ КАТИН • ВИДИНОВСКИ

на песок чакал, кварц и други неметали. 
На територијата на Општина Новаци дел 
од стопанските активности ги извршува 
најголемиот земјоделски комбинат во Ма
кедонија - ЗК „Пелагонија“.

Од Новаци го продолживме патот кон 
пелагониското село Бач, кое во минато
то беше општина. Имено, од 1996 година 
до 2005 година Живојно спаѓаше во оваа 
општина. Со новата територијална подел
ба на државата, селото Бач доби статус 
на седиште на општина и во тој период 
Живојно припадна во таа општина. Тогаш 
Општината Бач беше мала  со само девет 
села. Таа се наоѓаше на крајниот дел на 
пространата Пелагониска Котлина, која 
преку Бач се поврзува со Леринското Поле 
како една голема природна целина. 

Брзо го поминавме Бач и се упативме 
кон Живојно, нашата дестинација. За
станавме пред селото за да се потсетиме 
на она што го читавме за родното место 
на Рада Крстевска-Видиновска, за кое се 
вели дека тоа како и сите други моштен
ски села, со својата богата историја и тра
диција ќе живее вечно и ќе одолее на сите 
небиднини. Тоа се наоѓа во југоисточниот 
дел на Битолското Поле во непосредна 
близина на македонско-грчката граница. 
Сега Живојно припаѓа на Општина Нова
ци, а од Битола е оддалечено 38 км.

При нашата посета се уверивме дека 
Живојно е типично пелагониско македон
ско село, со куќи изградени од камен и кал, 
со отворени дворови и со поголемо рас
тојание од куќа до куќа. Тука разбравме 
дека како и во многу места во Пелагонија, 
а и во Македонија, така и во Живојно, црк
вата ги собира селаните во тој македонски 
храм не само да се помолат на Бога, туку 
и да се видат, да поразговараат, да разме
нат новости и да се потсетат за минатите 
убави времиња кога селото било живо и 
да ја покажат и докажат својата љубов 
кон селото, кон своите дедовски корени... 

Живојно, како и сите други моштенски 
села, со својата богата историја и тради
ција ќе живеат вечно и ќе одолеат на сите 

небиднини. Се наоѓа во јужниот дел на Пе
лагониската Котлина, поточно во источ
ниот дел на Битолското Поле. Тоа е родно
то место на Рада Крстевска–Видиновска, 
каде таа ги поминала своите младешки 
години, исполнети со весели моменти на 
радост и среќа. 

Во населбата, лево од патот, биле изгра
дени десетина плански куќи за семејства
та на вработените рудари или други служ
беници. По престанувањето на рудникот 
со работа во 1952 година, во овие згради 
биле сместени бегалците од Граѓанската 
војна во Грција. Додека за еден дел од вра
ботените рудари во рудникот во село Жи
војно биле направени неколку куќи во не
посредна близина до влезот во рудникот. 
Во куќите имало електрично осветлување 
и вода од локален водовод. Видовме дека 
сето тоа припаѓа на минатото. 

Но, вистина е дека во близина на селото 
има рудник за јаглен - јамски коп. Во ми
натото, јагленот се копал од рудникот и со 
воз на тесен колосек се транспортирал до 
Кременица, а потоа до Битола. Во 1934 го
дина, во Живојно работела термоцентра
ла за осветлување на селото и рударската 
населба „Пелагонија“. Термоцентралата 
работела сè додека работел и рудникот до 
1952 година. Живојно повторно било елек
трифицирано во 1961 година, а водоводот 
е изграден во 1980 година.

Видовме дека на влезот во село Живојно 
постои дел од минаре на џамија, во непо
средна близина на џамијата, сѐ уште постои 
зградата во која бил сместен Штабот на во
ената команда на пограничните караули. 

Сонцето зајдуваше од кај Крстоар на 
Баба Планина кога ние го напуштивме 
родното село на поетесата Рада Крстев
ска-Видиновска, која уште во Крстоар не 
покани за Илинден да дојдеме во нејзини
от роден крај, во интересното Живојно. За
минавме со силни впечатоци за минатото 
и сегашноста, за опстојот и за сета таа 
летописна меморија и вистина за селото, 
вгнездено во полите на тој дел од нашата 
убава Македонија.  
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From Novaci I continued my trip to the 
Pelagonian village Bach, which in the past 
was a municipality. Namely, from 1996 to 
2005 Zhivojno was part of that municipality. 
With the new territorial division of the 
state, the village of Bach gained the status 
of a seat of the municipality and at that time 
Zhivojno belonged to that municipality. 
Then the Municipality of Bach was small 
with only nine villages. It was located at the 
end part of the spacious Pelagonia Valley, 
which through Bach is connected with the 
Florina Valley as a large natural whole. 

We quickly passed through Bach and 
headed to Zhivojno, our destination. We 
stopped in front of the village in order 
to recall what we have read about the 
birthplace of Rada Krstevska Vidinovska. 
It was said that like all other villages in the 
region of Moshten, with its rich history and 
tradition, it will live forever and will resist 
all historical turbulences. The village of 
Zhivojno is located in the southeastern part 
of the Bitola Plain in the immediate vicinity 
of the Macedonian-Greek border. Nowadays 
Zhivojno belongs to the Municipality of 
Novaci, and from Bitola it is 38 km away.

During our visit, we could see that 
Zhivojno is a typical Pelagonia Macedonian 
village, with houses built of stone and mud, 
with open yards and the houses were apart 
from each other. There we understand 
that, as in many places in Pelagonia, and in 
Macedonia, so in Zhivojno, the villagers were 
gathering in the church, in that genuine 
Macedonian temple not only to pray to God, 
but also to meet each other, to talk with each 
other, exchange news and recall past past 
times when the village was alive, as well as 
to show and prove their love for the village, 
for their grandfather’s roots...

Zhivojno, like all other villages in the 
region of Moshten, with its rich history and 
tradition will live forever and will overcome 
all temptations. It is located in the southern 
part of the Pelagonia valley, more precisely 
in the eastern part of the Bitola Plain. It is the 
birthplace of Rada Krstevska - Vidinovska, 

where she has spent her youthful years, 
filled with moments of joy and happiness.

In the settlement, on the left of the road, 
a dozen od unified houses were built for 
the families of employed miners or other 
officials. After the mine was shut down in 
1952, in these buildings were sheltered the 
refugees from the Civil War in Greece. For 
some of the miners employed in the mine 
in the village of Zhivojno were built several 
houses in the immediate vicinity to the 
entrance of the mine. In the houses there 
was electricity and local water supply. We 
saw that all of it belongs to the past. 

But it is true that near the village there is 
a coal mine - a pit mine. In the past, coal was 
dug in the mine and transported by narrow-
gauge train to Kremenica and then to 
Bitola. In 1934, Zhivojno operated a thermal 
power plant in order to provide electricity 
for the village and the mining settlement 
“Pelagonia”. The plant worked as long as the 
mine worked, that is, until 1952. Zhivojno 
was again electrified in 1961, and the water 
supply was built in 1980.

We saw that at the entrance to the village 
of Zhivojno there is a part of a mosque 
minaret. In the immediate vicinity of the 
mosque there is still the building where the 
Headquarters of the military command of 
border watch towers was located.

There is no trace of the new settlement. 
Life seemed to be suddenly stopped. But, 
the inhabitants of Zhivojno who stayed 
there are optimistic and are hoping for a 
better future.

The sun was setting from the direction 
of Krstoar on Baba Mountain when we 
left the native village of the poetess Rada 
Krstevska Vidinovska, who in Krstoar 
invited us for the occasion of Ilinden to visit 
her birthplace, the picturesque Zhivojno. 
We left with strong impressions of the past 
and the present, of the survival and all that 
chronicle of memory and truth about the 
village, embedded in the bosom of that part 
of our beautiful Macedonia.  
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Да се пишува за минатото и 
сегашноста на село Живојно 
- Битолско, за Македонците 

– моштенци од поделена Македонија, за 
семејството Крстевски од каде потекнува 
поетесата Рада Крстевска–Видиновска, е 
многу одговорна задача, но истовремено 
причинува и големо задоволство. Но, се
лото Живојно како и сите други моштен
ски села, со својата богата историја и тра
диција ќе живеат вечно и ќе одолеат на 
сите небиднини. Тоа се наоѓа во југоисточ
ниот дел на Битолското Поле, на терито
ријата на поранешната Општина Бач, во 
непосредна близина на македонско-грч
ката граница. Сега тоа припаѓа на Општи
на Новаци. Од Битола е оддалечено 38 км. 

Селото Живојно е родното место на 
Рада Крстевска–Видиновска, каде таа 
ги поминала своите младешки години, 
исполнети со весели моменти на радост 
и среќа. Името на селото било: Живино, 
Живоино, а подоцна Живојно. Потекнува 
од личното име Живан или Живуш за кој 
се смета дека бил прв жител на ова место 
заедно со својата многубројна фамилија.

Според пишаните документи за ова 
село се вели дека жителите на Живојно 
со векови опстојувале на овие простори. 

Воспоставиле бројни родовски врски со 
соседните и подалечни моштенски села, 
од кои поголемиот дел од нив се наоѓаат 
во Република Грција. Најголем број од на
селението емигрирало во Битола, Скопје, 
Австралија, Канада, Швајцарија, Шведска 
и на други места. 

Кон крајот на XVIII век во Живојно се 
доселиле Турци – коњари. До 1912 година 
имало околу 50 семејства кои живееле во 
долниот дел на селото,  околу џамијата. Ма
кедонците, пак, живееле во горните делови 
на селото. По Балканските војни и Првата 
светска војна Турците почнале да се иселу
ваат најмногу во Турција до 1925 година, а 
земјата им ја продавале на Македонците.

Од 1996 до 2005 година Живојно при
паѓаше во Општината Бач. Со новата те
риторијална поделба на државата, селото 
Бач доби статус на седиште на општина, 
па во тој период Живојно припадна во 
таа Општина. Тогаш Општината Бач беше 
мала општина со само девет села и тоа: 
Бач, Гермијан, Живојно, Добровени, Брод, 
Велесело, Слицица, Полог и Скочивир. 
Оваа поранешна македонска општина 
се наоѓа на крајниот дел на пространата 
Пелагониска Котлина, која преку Бач се 
поврзува со Леринското Поле како една 
голема природна целина. 

ДЕЛ ОД 
ИСТОРИСКИОТ 

РАЗВОЈ НА 
ЖИВОЈНО
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To write about the past and the 
present of the village Zhivojno 
– Bitola region, about the 

Macedonians – Moshtent region from the 
divided Macedonia, about the Krstevski 
family, where the poetess Rada Krstevska 
- Vidinovska originated from, is a very 
responsible task, but it also gives a great 
pleasure. The village of Zhivojno, like all 
other villages of Moshtent region, with its 
rich history and tradition will live forever and 
will overcome all the obstacles. It is located 
in the southeastern part of the Bitola Plain, 
on the territory of the former Municipality 
of Bach, in the immediate vicinity of the 
Macedonian-Greek border. Now it belongs to 
the Municipality of Novaci. It is 38 km away 
from Bitola.

The village of Zhivojno is the birthplace 
of Rada Krstevska - Vidinovska, where 
she spent her youthful years, filled with 
moments of joy and happiness. The village 
is located in the southeast part of the 
Bitola plain, in the immediate vicinity of 
the Macedonian-Greek border. The name of 
the village was: Zhivino, Zhivoino, and later 
Zhivojno. It comes from the personal name 
Zhivan or Zhivus, who is considered to be 
the first resident of this place, along with his 
many-membered family.

PART OF THE 
HISTORICAL 

DEVELOPMENTS 
OF ZHIVOJNO

According to the written documents for 
this village, the inhabitants of Zhivojno lived 
for centuries in these areas. They established 
numerous relationships with the neighboring 
and distant villages of Moshtent region, most 
of which are located in the Republic of Greece. 
Most of the population left to Bitola, and 
Skopje or emigrated to, Australia, Canada, 
Switzerland, Sweden and elsewhere.

Towards the end of the 18th century, Turks 
- Konyars moved to Zhivojno. By 1912, their 
number was about 50 families who lived 
in the lower part of the village, around the 
mosque. Macedonians, however, lived in the 
upper parts of the village. After the Balkan 
Wars and World War I, the Turks began to 
emigrate mostly in Turkey until 1925 and 
they sold their land and properties to the 
Macedonians.

From 1996 to 2005, Zhivojno was part of the 
Bach municipality. With the new territorial 
division of the state, the village of Bach got 
the status of a seat of the municipality, and 
during that period Zhivojno belonged to that 
municipality. At that time the Municipality 
of Bach was a small municipality with only 
nine villages: Bach, Germian, Zhivojno, 
Dobroveni, Brod, Veleselo, Slicica, Polog 
and Skochivir. This former Macedonian 
municipality is located at the end of the 
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Овој дел на Република Македонија при
паѓа на сливното подрачје на Црна Река, 
која таму свртува на север во Скочивир
ската Клисура. Има правец на протегање 
исток – запад, каде на исток просторот се 
издига до сртот на планината Ниџе. Тука е 
државната гранична линија со Грција, каде, 
за жал, не води некој поглавен пат, туку има 
само неколку локални патишта, кои се све
доци на изминатото време и состојбите.

Од 2006 година, пак, Живојно влезе 
во состав на Општината Новаци. Тери
торијата на оваа Општината се наоѓа во 
јужниот дел на Пелагониската Котлина, 
поточно во источниот дел на Битолското 
Поле и припаѓа на сливното подрачје на 
Црна Река. Всушност, источниот дел на 
Општината, каде се откриени големи на
оѓалишта на јаглен и каде е изградена го
лемата термоелектрана РЕК „Битола“, се 
издига до сртот на Селечката Планина. 

Дел од просторот на Општината ја за
фаќа алувијалната рамнина на Црна Река и 
има рамничарски карактер. Таа се граничи 
со општините: Старавина, Добрушево, на 
тесен дел со Могила и Битола. Преку неа 
водат локални и регионални патишта. По
значаен регионален пат е оној кој води од 
Новаци за Маково и натаму за битолскиот 
дел на Мариово. Еден локален пат води на 
север кон Општината Добрушево, а другиот 
кон Бач. Во рамките на Општината Новаци 
припаѓаат 28  населби, меѓу кои и Живојно. 

Во близина на селото има рудник за ја
глен - јамски коп. Јагленот се копал од руд
никот и со воз на тесен колосек се транс
портирал до Кременица, а потоа до Битола. 
Во 1934 година во Живојно работела тер
моцентрала за осветлување на селото и 
рударската населба „Пелагонија“. Центра
лата работела сè додека работел и рудни
кот до 1952 година. Живојно  повторно е 
 електрифицирано во 1961 година, а водово
дот е изграден во 1980 година.

Интересно за Живојно е да се спомене 
дека тоа е забележано во турските  пописни 

дефтери од 1468 година, кога во Живојно 
живееле 86 христијански семејства, на кои 
им служел свештено лице, поп Веле. Во 
1885 година христијаните од Живојно го 
изградиле храмот посветен на „Свето Воз
несение Христово“, а селска слава им била 
Спасовден. Над селото се наоѓа манастир 
„Свети Илија“, околу кој има гробови. Исто 
така, во селото Турците изградиле џамија, 
која е во руинирана состојба. Времето на 
градба на тој верски објек не е познато.

Македонскиот народ во својата борба 
за слобода минал и сé уште мине низ број
ни искушенија. Сите тие имале своја те
жина и значење зависно од местото, вре
мето и условите. Во тој поглед и жителите 
на село Живојно  не биле поштедени. Тие 
активно учествувале речиси во сите војни.

Од селото Живојно активно учествува
ле повеќе комити во Илинденското вос
тание и во отпорот по Востанието. Меѓу 
многуте ќе ги споменеме: Трајко Атанасов
ски кој бил комита во четата на Дедо Кољо 
Добровенски, а потоа војвода на селската 
чета од Живојно. Други познати комити се: 
Коста Босов, Петре Чанкуло и Лазо (Ѕоле) 
Стојчевски. Отпорот против турското роп
ство постојано се зголемувал. Во тој отпор 
против насилниците, често страдале и не
вини луѓе, кои немале ништо заедничко со 
насилството на власта, но, сепак, во одре
дени случаи биле жртви на отпорот. 

Населението, чиј број според пописот во 
2002 година изнесувал 214 жители, додека, 
пак, во 1953 година живееле 942 житела, кои 
се занимавале со земјоделство и сточарство 
и ги одгледувале речиси сите житни култу
ри. Некои семејства одгледувале тутун, а 
некои овци и крави. Во периодот додека ра
ботел рудникот за јаглен голем број на жи
тели биле вработени во рудникот.

Живојно во поранешните пет-шест де
цении од ХХ век вриело од живот. Новата 
рударска населба „Пелагонија“ лоцирана 
пред влезот на Рудникот за јаглен, имала 
електрично осветлување многу години 
порано отколку сите други села. 
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spacious Pelagonia Valley, which through 
Bach is connected with the Florina Plain as 
one large natural whole. 

This part of the Republic of Macedonia 
belongs to the drainage area of Crna Reka, 
which turns there to the north in the 
Skochivir Gorge. Its direction of stretching 
is from east to west, where the area elevates 
to the ridge of Nidze Mountain to the east. 
There is the state border line with Greece, to 
where, unfortunately, there is no any major 
road, but there are only a few local roads that 
witness the events and the situations.

Since 2006, Zhivojno has become a part of 
the Municipality of Novaci. The territory of 
this municipality is located in the southern 
part of the Pelagonia valley, more precisely 
in the eastern part of the Bitola plain and 
belongs to the drainage area of Crna Reka. 
In fact, the eastern part of the Municipality, 
where large coal deposits were discovered 
and where the huge thermal power plant 
REK “Bitola” was built, elevates to the ridge 
of the Selečka Mountain.

Part of the municipality’s territory 
covers the alluvial plain of Crna Reka. It is 
bordered by the municipalities: Staravina, 
Dobrushevo, and in a narrow part with Mogila 
and Bitola. Few local and regional roads run 
through it. A more significant regional road 
is the one that leads from Novaci to Makovo 
and further to the Bitola part of Mariovo. 
One local road leads on the north toward the 
Municipality of Dobrushevo and the other 
to Bach. Within the Municipality of Novaci 
there are 28 settlements, including Zhivojno.

Near the village there is a coal mine - a 
pit mine. In the past, coal was dug in the 
mine and transported by narrow-gauge train 
to Kremenica and then to Bitola. In 1934, 
Zhivojno operated a thermal power plant in 
order to provide electricity for the village and 
the mining settlement “Pelagonia”. The plant 
worked as long as the mine worked, that is, 
until 1952. Zhivojno was again electrified in 
1961, and the water supply was built in 1980.

It is worth mentioning that the village 
of Zhivojno was noted in Turkish census 
defters (cadastral tax registers) from 1468, 
when 86 Christian families lived in Zhivojno, 
who were served by the priest named Vele. 
In 1885, the Christians from Zhivojno built a 
temple dedicated to the “Holy Assumption of 
Christ”. Village Saints day is Ascension Day 
(Spasovden). Above the village is a monastery 
“St. Ilija”, surrounded by graves. Also in the 
village Turks built a mosque, which is now 
ruined. The time of construction of that 
religious object is not known.

In its struggle for freedom, the 
Macedonian people have passed and are still 
undergoing numerous temptations. They 
all had their own weight and importance 
depending on the place, time and conditions. 
In this respect, the inhabitants of the village 
of Zhivojno were not spared. They actively 
participated in almost all wars.

From the village of Zhivojno several 
activists participated in the Ilinden 
Uprising and in the resistance after the 
Uprising. Among the many activists we 
will mentionTrajko Atanasovski, who was 
a Komita in the company of Dedo Koljo 
Dobrovenski, and then a voivode of the 
village company from Zhivojno. Other 
famous Komitas are: Kosta Bosov, Petre 
Chankulo and Lazo (Tsole) Stojcevski. 
Resistance against Turkish slavery has 
steadily increased. In this resistance against 
the Turkish occupier, often innocent people 
suffered, who had nothing in common with 
the violence of power, they were killed by the 
Turks only because they were Macedonians.

The population, which number according 
to the 2002 census amounted to 214 
inhabitants, while in 1953 there were 942 
inhabitants who were engaged in agriculture 
and animal husbandry. They were growing 
almost all cereals. Some families grew 
tobacco, and some sheep and cows. During 
the coal mine operation, a large number of 
inhabitants were employed in the mine.
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Во населбата, лево од патот, биле изгра
дени десетина плански куќи за семејства
та на вработените рудари или други служ
беници. По престанувањето со работа на 
рудникот во 1952 година, во овие згради 
биле сместени бегалците од Граѓанската 
војна во Грција. Додека за еден дел од вра
ботените рудари во рудникот во село Жи
војно биле направени неколку куќи во не
посредна близина до влезот во рудникот. 
Во куќите имало електрично осветлување 
и вода од локален водовод. 

Од десната страна на патот имало из
градено убава голема трпезарија со кујна 
во која се хранеле вработените рудари во 
рудникот. Трпезаријата се користела и 
за разни свечености во село Живојно. По 
повод големите државни празници на по
ранешна Југославија во оваа сала често се 
одржувале приредби на кои настапувале 
учениците од село Бач и Живојно. Нешто 
подолу од салата, од десната страна на па
тот, биле изградени и две станбени згради 
за воените старешини на поранешната за
едничка држава Југославија.

Меѓу зградите на воените старешини и 
салата била изградена фурна за печење леб 
за потребите на војската од пограничните 
караули како и леб за потребите на кујната 
на рудникот. Во годините по ослободување
то, многу сиромашни семејства добивале по 
некој сомун леб од војничката фурна иако 
тоа со закон не било предвидено.

  На влезот во селото Живојно, во не
посредна близина на џамијата,  сé уште 
постои зградата во која бил сместен Шта
бот на воената команда на пограничните 
караули. Постоела голема поврзаност на 
многу полиња помеѓу војниците, старе
шините и месното население. Жителите 
на пограничните села биле поголеми чу
вари на границата и од самите војници.

За жал, во периодот на големото еми
грирање на населението од сите населени 
места, започнала реката на емигранти од 
село Живојно. Бројот на семејствата ста

нувал сѐ помал. Современата населба на
речена „Пелагонија“ се испразнила, а во 
времето од 1968 до 1970 година останала 
без жители. Најпрво почнале да ги огра
буваат зградите, а потоа населбата била 
целосно разурната.

Денес, од новата населба нема ниту тра
га. Животот како да застанал на едно ме
сто и не се поместува. Но живојчани се оп
тимисти и се надеваат на подобра иднина.

Исто така, Живојно е интересно по тоа 
што тоа е македонски рудник на јаглен, 
кој се наоѓа во југоисточниот дел на Пела
гонискиот басен, на север е ограничен со 
Црна Река, а на југ со Македонско-грчката 
граница. 

Според научните истражувања во ба
залната формација на наоѓалиштето се 
развиени две јагленосни формации: по
динска јагленосна формација и продук
тивна јагленосна формација. Посебен 
интерес за експлоатација има продуктив
ната јагленосна формација, која е развие
на на простор од 30 километри квадратни, 
а детално е истражена во наоѓалиштето 
Живојно. Главниот јагленов слој има моќ
ност од 4 до 8 метри. Се појавуваат и по
веќе подински слоеви кои немаат конти
нуитет на поголем простор. Јагленот е од 
типот на меки јаглени – лигнит. Вкупните 
геолошки резерви на јаглен во Живојно 
изнесуваат 105 х 106 тони. 

Исто така, Живојно е познато по зна
чајните личности кои потекнуваат од ова 
село, а тоа се: Драган  Христовски, познат 
борец и функционер во Република Ма
кедонија; Панде Петровски, македонски 
армиски генерал; Љубо Петковски, уни
верзитетски професор; Лазар Гилевски, 
македонски борец и други, како и со по
знатата иселеничка Рада Видиновска, ма
кедонска поетеса во Канада, која при секое 
доаѓање во Македонија го посетува своето 
родно село. Особено Рада со својот сопруг 
Борче Видиновски се присутни во текот на 
Илинденските празнувања во Живојно.   
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Zhivojno in the past five or six decades 
of the 20th century was full of life. The new 
mining settlement “Pelagonia” located at 
the entrance to the coal mine, had electricity 
many years earlier than all the other villages.

In the settlement, on the left of the road, 
a dozen of planed houses were built for the 
families of employed miners or other officials. 
After the mine was shut down in 1952, these 
buildings provided shelter to the Civil War 
refugees from Greece. For some of the 
miners employed in the mine in the village 
of Zhivojno several houses were built next to 
the entrance of the mine. In the houses there 
was electricity and local water supply.

On the right side of the road there was 
a beautiful large mess room with kitchen 
which provided food for the people employed 
in the mine. The mess room was also used 
for various ceremonies in the village of 
Zhivojno. On the occasion of the great state 
holidays of the former Yugoslavia, there 
were frequent performances in this hall 
where the students from the villages Bach 
and Zhivojno performed. Down the hall, on 
the right side of the road, were built two 
residential buildings for the military officers 
of the former federal state of Yugoslavia.

Between the buildings for the military 
officers and the hall was built a bakery 
which provided bread for the needs of the 
army from the border watch towers, as well 
as for the needs of the mine’s kitchen. In 
the years after the liberation, many poor 
families received few loafs of bread from the 
military bakery even though it was not quite 
regulated by law.

  At the entrance to the village of Zhivojno, 
near the mosque, there is still the building 
where the Headquarters of the military 
command of the border watch towes was 
located. There was a great connection 
between many soldiers, officers, and local 
people. The inhabitants of the border villages 
were even better border guards than the 
soldiers themselves.

Unfortunately, in the period of the great 
emigration of the population from all 

inhabited placed, the river of emigrants 
from the village of Zhivojno started to 
flow. The number of families has become 
diminished. The modern settlement called 
“Pelagonia” was complete;u abandoned, and 
in the period from 1968 to 1970 it was left 
without inhabitants. First, the buildings 
were robbed, and then the settlement was 
completely destroyed.

 There is no trace of the new settlement. 
Life seemed to have stopped in one spot and 
does not going on. But the inhabitants of 
Zhivojno are optimistic and are hoping for a 
better future.

Today the main feature of Zhivojno is 
the fact that it is a Macedonian coal mine, 
located in the southeastern part of the 
Pelagonia basin. To the north it is confined 
with Crna Reka, and to the south with the 
Macedonian-Greek border.

According to scientific research in 
the basal formation of the site, two coal 
formations have been developed: a subgroup 
of coal formation and a productive coal 
formation. A special interest for exploitation 
has the productive coal formation, which is 
spread in an area of 30 km², and is explored 
in detail at the Zhivojno deposit. The main 
coal layer has a capacity of 4 to 8 m. There 
are also several bottom layers that do not 
have a continuity on a larger space. Coal is 
of the type of soft brown coal - lignite. The 
total geological reserves of coal in Zhivojno 
are 105x106 tons.

Also, Zhivojno is known for the important 
people who come from this village, such 
as: Dragan Hristovski, a famous fighter 
and official in the Republic of Macedonia, 
Pande Petrovski, Macedonian army general, 
Ljubo Petkovski, university professor, 
Lazar Gilevski Macedonian fighter and 
others, as well as the famous emigrant 
Rada Vidinovska, a Macedonian poetess in 
Canada, who visits her native village every 
time she comes to Macedonia. Rada with 
her husband Borche Vidinovski are present 
at every celebration of the Ilinden Holiday in 
Zhivojno.   





Стара  куќа во Живојно    An old house in Zhivojno
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Со образованието и за другите 
карактеристики на образов
ните и културните процеси во 

село Живојно бевме запознати од Ѓорѓи 
Лазаревски, кој повеќе години беше учи
тел во Германија испратен од Министер
ството за образование на Република Ма
кедонија, чие познанство со авторот на 
овие редови Славе Николовскии-Катин 
трае токму од Елвангел, Германија. 

Тој е, исто така, и почитувач на ликот и 
делото на поетесата Рада КрстевскаВиди
новска. Тој како претседател на  Советот на 
Пелагонските културно-научни средби на 
својата седница одржана на 12 септември 
2018 година се одлучи признанието „Зла
тен клас за македонски вознес“ да ѝ биде 
доделено на поетесата Рада Видиновска, 
која со своето поетско творештво има осо
бен придонес за афирмација на македон
скиот јазик и литература во странство.

Во врска со образованието и образов
ните процеси во селото Живојно, учителот 
(како авторот на овие редови гонарекува) 
Ѓорѓи Лазаревски, беше љубезен и нè ин
формираше дека уште во минатото дедо
то на  генералот Панде Петровски и дру
ги деца од село Живојно учеле на  грчки 
 јазик. Учител им бил селскиот свештеник. 

Подоцна, во 1913 година, со поделбата на 
Македонија, наставата се изведувала на 
српски или бугарски јазик во зависност од 
власта која била воспоставена во ова село.

Наставата на мајчин македонски јазик 
започнала еден месец по ослободувањето 
на градот Битола, односно на 4 декември 
1945 година. Прва учителка на мајчин ма
кедонски јазик била Олга Ѓорѓиевска. По
тоа во разни периоди се менувале учите
лите, од кои од Живојно била учителката 
Татјана Талевска.

Во 1952 година во Живојно имало 110 
ученици; во 1953 година 121 ученик, а во 
1954 година 114 ученици. Во овој период 
биле ангажирани 2 учитела за одделенска 
настава. Во периодот од 1964 и неколкуте 
години потоа во село Живојно работеле 
4 чисти паралелки со 4 наставници: Ан
гелко Попоски, Глигур Николовски, Ѓорѓи 
Јакчулев и Тихомир Груевски. Сите тие 
беа вредни млади момчиња и со особена 
почит кон учениците и родителите. По не
која година заминаа на отслужување на 
воениот рок во тогашната Југословенска 
народна армија. На нивното свечено ис
праќање со музика, беше присутно речиси 
целото село. Потоа почна да се намалува 
бројот на учениците и паралелките.

ОБРАЗОВНИТЕ 
И КУЛТУРНИТЕ 

ПРОЦЕСИ ВО 
СЕЛОТО ЖИВОЈНО



283HISTORICAL, CULTURAL AND EDUCATIONAL PROCESSES IN ZHIVOJNO

On the education and other 
features of the educational 
and cultural processes in the 

village of Zhivojno we were informed by 
Gorgi Lazarevski, who for many years was 
a teacher in Germany sent by the Ministry 
of Education of the Republic of Macedonia. 
His friendship with the author of these 
lines Slave Katin has started in Elvangen, 
Germany.

He is also a fan of the life and vreative opus 
of the poetess Rada Krstevska - Vidinovska. 
He was a President of the Council of 
Pelagonian Cultural and Scientific Meetings 
which at its session held on September 
12, 2018, decided to award the recognition 
“Golden Spike for Macedonian Ascension” to 
the poetess Rada Vidinovska, whose poetry 
has a special contribution to the affirmation 
of the Macedonian language and literature 
abroad.

Regarding the education and educational 
processes in the village of Zhivojno, the 
teacher (as the author of these lines refers 
to him) Georgi Lazarevski, was kind and 
informied us that in the past, the grandfather 
of General Pande Petrovski and other 
children from the village of Zhivojno studied 
in Greek language. Their teacher was the 

priest from the village. Later, with the 
division of Macedonia in 1913, the teaching 
was conducted either in Serbian or Bulgarian 
languages, depending on the administration 
that was established in this village.

Teaching in native Macedonian language 
began a month after the liberation of the city 
of Bitola, that is on December 4, 1945. The first 
teacher in native Macedonian language was 
Olga Gjorgjievska. Then, at different times, 
the teachers changed, among who Tatjana 
Talevska a was teacher from Zhivojno. 

In 1952, In Zhivojno there were 110 
students, in 1953 - 121 students, and in 1954 
-114 students. In that period, 2 primary 
teachers were engaged. In the period 
from 1964 and several years later in the 
village of Zhivojno, there were 4 classes 
with 4 teachers: Angelko Poposki, Gligur 
Nikolovski, Gjorgji Jachulev and Tihomir 
Gruevski. All of them were hardworking 
young boys who nourished great respect for 
the students and their parents. After few 
years they left for the military service in the 
then Yugoslav People’s Army. According to 
the custom, they were seen off with music, 
and all village was present on that occassion. 
After that the number of students and 
classes began to decrease.

EDUCATIONAL AND 
CULTURAL PROCESSES 

IN THE VILLAGE OF 
ZHIVOJNO
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 Инаку, Ѓорѓи Лазаревски кој беше испра
тен за учител беше поканет од наставнич
ката Лепа Петровска, на 28декември 2015 
година да присуствува на  приредбата на 
учениците посветена на дочекот на Новата 
2016 година. На свеченоста беше поканет и 
градоначалникот на Општина Новаци, го
сподин Лазар Котевски како и многу други.

Покрај одделенскиот наставник Лепа 
Петровска, во оваа паралелка настава из
ведуваат и други наставници по одделни 
предмети: по природни науки Роза Мин
чевска, по англиски јазик Елена Шијакова 
и техничко образование Марина Лавчан
ска. Во наредната учебна година беше извр
шена замена на професорката по англиски 
јазик Елена Шијакова, а на нејзино место 
наставата по англиски јазик ја реализира
ше професорката Марија Ганчевска.

Приредбата на учениците, заедно со 
родителите и многу гости, беше вешто 
осмислена со содржини од животот и ра
ботата на учениците, од историското ми
нато, но и од сегашноста. А сегашноста 
натежнала од многу страни.

 Додека ние овде читаме и пишуваме 
на наш мајчин македонски јазик, нашите 
другарчиња преку ридот, во соседна Гр
ција, иако се исти како нас, оддалечени 
само неколку километри, немаат право да 
зборуваат, читаат и пишуваат на мајчин 
македонски јазик.

Пред 90 години за нив беше подготвен  
Букварот наречен АБЕЦЕДАР кој иако от
печатен со дозвола на тогашните власти 
во Грција, учениците никогаш не го зедоа 
во своите раце. Зборовите во тој Буквар се 
чисто наши македонски со акцент на тре
тиот слог одназад, исто онака како што е 
акцентот на современиот македонски ли
тературен јазик. 

Македонците од овие населени места 
јасно и гласно кажаа дека не се Бугари, 
ниту Срби, туку се Македонци, па затоа и 
Букварот не е напишан ниту на бугарски, 
ниту на српски јазик, туку на македонски 

јазик со хрватска латиница, бидејки во тоа 
време немавме своја македонска азбука. 
На празникот Илинден во 2014, 2015 и 2016 
година, поголема група на пензионери од 
село Кравари и Бистрица, со автобус, го 
посетивме соседното село Овчарани. Ис
тиот Буквар го има и денес и тој се прода
ва слободно, но во тамошните училишта 
не смее да се користи.  

 Образованието на населението во село 
Живојно ги даде своите вистински резул
тати. Со текот на времето, речиси сите беа 
описменети. Покрај основното, голем број 
завршија и средно образование во Битола, 
а потоа многу од нив завршија факултети 
и се стекнаа со видни позиции во опште
ството. Нивните имиња не сме во мож
ност да ги споменеме зошто тие се многу, 
а постои можност и некого да заборавиме. 
Но, сите тие со своето знаење залагање и 
работа се достојни синови и ќерки на ова 
славно моштенско село Живојно, кое како 
и сите други моштенски села, со својата  
богата историја, традиција и минато, ќе 
останат да живеат во летописните стра
ници и паметењата одолевајќи  на многу
те  предизвици и  небиднини.                                                 

Наставничката Лепа Петровска со сво
ите ученици ни подготви творби од уче
ниците кои на еден  многу впечатлив, пре
красен настап, презентираа дел од  низа 
настани, врвици, случувања и знајни лич
ности, од убавото и гордо Живојно.  

Овие сега мали творци, утре ќе бидат 
големи луѓе и со гордост ќе се сеќаваат на 
своето родно село Живојно и деновите по
минати во училишните клупи.

Исто така, со право се вели дека игри
те и песните од село Живојно ќе останат 
запишани со златни букви во аналите на 
Илинден, на Мариово во двете држави 
Македонија и Грција и на Македонците во 
дијаспората.

Илинден таа епопеја на генерациите, е 
најголемиот ден на слободарскиот дух од 
сите денови и празници на Македонија. 
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 Upon the invitation of the teacher Lepa 
Petrovska, which was sent to the teacher 
Gjorgji Lazarevski on 28.12.2015 to attend 
the celebration of the students on the 
occasion of New Year’s Eve. The Mayor of the 
Municipality of Novaci Lazar Kotevski and 
many others were invited to the ceremony.

Besides the primary teacher Lepa 
Petrovska, there are other teachers who 
teach different subjects in this class: natural 
sciences were taught by Roza Mincevska, 
English teacher was Elena Shiakova and 
technical education was taught by Marina 
Lavcanska. In the next school year, Elena 
Shijakova, the teacher of English language, 
was replaced by prof. Marija Ganchevska.

The celebration of the students, together 
with their parents and many guests, was 
skillfully devised with contents from the life 
and work of the students, from the historical 
past, but also from the present. And the 
present has difficulties from many sides.

 While we read and write in our native 
Macedonian language, our friends across 
the hill, in neighboring Greece, although 
they are just like us, only a few kilometers 
away, have no right to speak, read and write 
in the native Macedonian language.

90 years ago, a primer called ABECEDAR 
was prepared for them, which, although 
published with the permission of the then 
authorities in Greece, the students never 
took it into their hands. The words in that 
Primer are purely Macedonian words with 
an accent on the third syllable from behind, 
just as the accent of the contemporary 
Macedonian literary language is.

Macedonians from these settlements 
clearly and loudly stated that they 
were neither Bulgarians nor Serbs, but 
Macedonians, and therefore the Primer was 
neither written in Bulgarian nor in Serbian, 
but in Macedonian with a Latin alphabet, 
because we did not have Macedonian 
alphabet at that time. On the celebration of 
Ilinden in 2014, 2015 and 2016, a large group 

of pensioners from the village of Kravari 
and Bistrica, by bus, visited the neighboring 
village of Ovcari. Today the aforementioned 
Primer is sold freely, but cannot be used in 
the schools there.

The education of the population in the 
village of Zhivojno gave its true results. Over 
time, almost everyone was literate. Besides 
the primary, a large number of the students 
have also completed secondary education 
in Bitola, and many of them graduated from 
faculties and gained prominent positions 
in the society. We are not able to mention 
their names they are too many, and there 
is a possibility to forget someone. But all 
of them with their knowledge and work are 
distinguished sons and daughters of this 
glorious village of Moshtent region, Zhivojno. 

 But, the village of Zhivojno, like all other 
villages of Moshtent region, with its rich 
history and tradition will live forever and 
will overcome all the troubles.

The teacher Lepa Petrovska with 
her students prepared the works of the 
students that we thought would be of great 
importance for the history of the village of 
Zhivojno. These now young creative persons 
will tomorrow become great people and 
will proudly remember their home village 
Zhivojno and the days they have spent 
behind the school desks.

Also, it is rightly said that the dances 
and songs from the village of Zhivojno 
will remain written in gold letters in the 
chronicles of Ilinden, Mariovo, in the two 
countries of Macedonia and Greece and the 
Macedonians in the Diaspora.

Ilinden (2nd of August) is the most 
important day of the spirit of freedom 
among all days and holidays in Macedonia. 
It is a magnificent day of the omnipresent 
Macedonian longing for struggle and 
freedom of Macedonia. That’s why this 
great day for all Macedonians from ethnic 
Macedonia makes Zhivojno the most 
beautiful, joyfull and attractive village. 
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Тој е величествен ден на сенародниот ма
кедонски копнеж за борба и слобода на 
Македонија. Затоа тој голем ден за сите 
Македонци од етничка Македонија го 
прави Живојно да е најубаво, највесело 
и најпривлечно село. На Илинден се игра 
и се пее, тогаш се чувствува топло госто
примство и срдечност кај сите оние што 
се присутни во ова питорексно место  во 
јужните поли на татковината.

На Илинден во Живојно се собираат го
лем број иселеници од прекуокеанските 
континенти и од европските земји, Мари
овци што живеат низ Македонија, голем 
број Македонци од Егејскиот дел на Маке
донија што век векуваат ширум светот, го
сти и иселеници од другите села, како и го
лем број повратници од Битолско, Преспа, 
Охридско, Леринско и од Мала Преспа...

Запишано и запаметено е дека токму 
на Илинден живојчани со гордост го ис
такнуваат своето бурно минато исполне
то со непокор и борба за слобода, за опстој 
и еден поинаков животек. Тоа е резултат 
на фактот дека на првиот Илинден се слу
чиле бурни и драматични настани, а и во 
текот на окупацијата Живојно било едно 
од жариштата на револуционерното дви
жење и прва ослободена територија.

Фолклорните средби во Живојно не
когаш имале карактер на еден вид па
наѓурска прослава, но, како одминувало 
времето манифестацијата прераснува
ше во значајна илинденска прослава и 
печалбарска средба на роднокрајните 
 вљубеници...

Игрите и песните од село Живојно како 
дел од илинденските печалбарски сред
би се доживуваат свечено и празнично во 
сите куќи и кај сите посетители. На Илин
ден Живојно добива свечен празничен 
лик. Тогаш се чувствува топло гостоприм
ство и срдечност кај домаќините и гости
те, кај сите оние што доаѓаат на визита и 
се среќаваат со своите роднини, пријате
ли, познаници...

Така, овде иселеничките игри и песни
те од село Живојно покрај убавите егејски 
ора и другарувањата во родното место, 
со невидена сила ги привлекува иселе
ните повторно да се вратат на дедовски
те корени. На денот на игрите се паметат 
прекрасната атмосфера и моментот кога 
селото е преполно со народ, кога е живо 
како во поранешните времиња. Сите при
сутни се дел од многубројните случувања 
кои остануваат за паметење во родните 
села Живојно и Мариово.

Стара  куќа во Живојно    An old house in Zhivojno
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During the celebration of Ilinden in Zhivojno, 
everybody is dancing and singing and one 
can feel the warm hospitality and cordiality 
among all those who attend this celebration.

On the occasion of Ilinden, a large 
number of emigrants from overseas, from 
European countries, Mariovo people living 
in Macedonia, many Macedonians from the 
Aegean part of Macedonia living around 
the world, guests and emigrants from other 
villages, as well as many returnees from 
Bitola, Prespa, Ohrid, Florina regions and 
Mala Prespa are gathered in Zhivojno.

In the chronicles of the history, it is 
written that it is precisely on Ilinden when 
the inhabitants of the village of Zhivojno are 
proud to point out their turbulent past filled 
with defiance and struggle for survival. This 
is due to the fact that on the first Ilinden 
there were stormy and dramatic events, and 
during the occupation Zhivojno was one of 
the hotspots of the revolutionary movement 
and the first liberated territory.

Folklore meetings in Zhivojno are orga-
nized in the form of fair celebrations, but as 
the time passed, the manifestation turned 
into an important Ilinden celebration and a 
gathering of the fortune-seekers...

The dances and songs from the village of 
Zhivojno as part of the Ilinden gatherings 
of the fortune seekers are experienced 
solemnly and festively in all houses and 
by all visitors. On Ilinden the village of 
Zhivojno assumes a solemn and festive 
image. Everybody can really fee the warm 
hospitality and cordiality among all those 
who came and met their relatives, friends, 
acquaintances...

Thus, these dances and songs from the 
village of Zhivojno, besides the beautiful 
Aegean folk dances and gatherings in the 
birthplace, with unseen force attract the 
emigrants to return to their grandfathers’ 
roots over and over. On the day of the 
celebration the wonderful atmosphere and 
the moment when the village was alive as it 

was in the past are remembered. All of the 
attendees are part of the numerous events 
in the native villages of Zhivojno, in Mariovo 
that they will remember forever.

Дел од џамијата во Живојно 
A part of the mosque in Zhivojno
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За културните знаменитости во се
лото Живојно учителот Ѓорѓи Ла
заревски ќе го напише следното: 

„Во еден убав пролетен ден, во 2005 година, 
заминав во селото Живојно за да го посе
там храмот, посветен на свети Спас (Возне
сение Христово). Славата на селото  е на 20 
мај. На влезот во Живојно ме пречека гене
ралот во пензија Панде Петровски кој пен
зионерските денови ги минуваше во своето 
родно место обземен од мирот и тишината, 
спокојот и убавината во атарот на селото.

Детството и раната младост ја поми
навме овде на овие простори учејќи од 
прво до четврто одделение тој во Живојно, 
јас во Бач, а наредните школски години до 
осмо одделение во Основното училиште 
„Коста Лазаревски“, а подоцна преимену
вано во „Мирче Ацев“ во село Бач. Се упа
тивме кон Црквата, а со нас го зедовме и 
епитропот Стојан Митревски.

Храмот е преуреден и обновен како што 
доликува на вредни домакини-христија
ни. Фреските потекнуваат од 1885 година, 
кога е граден патријаршискиот  храм во 
Бач, односно и двата храма се градени во 
исто време, и во Бач и во Живојно. 

Во минатото, во овој храм се молеле, кр
штевале и венчавале не само жителите на 

ова село, туку и на многу други моштенски 
села. Во Матичната книга на родени за село 
Живојно, за периодот 1850–1919 година се 
регистрирани бројни новороденчиња како 
од ова село, така и од селата: Попадија, Со
виќ, Крушоради, Сетина и од Добровени. 
Некои, пак, од други причини, родени во  
село Живојно се крстени во црквата „Света 
Богородица“ во село Сетина. 

Во храмот стои икона на свети Сава, 
најверојатно подарок од српското вре
ме по Балканските војни. Каде и каква 
била камбаната не знаеше никој да ни 
каже, но постојната камбана потекнува 
од 1913 година со натпис: „За слободата на 
 Македонија“.

Но,  според зборовите на учителот 
Ѓорѓи Лазаревски, во 2016 година, селото 
беше полупразно и немаше кој да се моли, 
ниту кој да се крсти. Во обновениот храм 
во последниве години (т.е. првите години 
од XXI век) ниту некој крстил новороден
че, ниту некој се венчал. Храмот служи 
само за погребување на преостанатите 
жители од селото. 

Лазаревски ни пренесе дека генералот 
Панде Петровски, вљубеник во родното 
му село Живојно, му го покажал и место
то каде било првото училиште  во кое учел 

КУЛТУРНИ 
ЗНАМЕНИТОСТИ 

ВО ЖИВОЈНО
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About the cultural monuments 
in the village of Zhivojno, the 
teacher Gjorgji Lazarevski will 

write the following: “On a nice spring day, 
in 2005, I went to the village of Zhivojno to 
visit the temple dedicated to the Ascension 
Day. The Saints day of the village of Zhivojno 
is 20th of May. At the entrance to the village 
I was welcomed by the retired general Pande 
Petrovski, who spent his retirement days in 
his native village of Zhivojno.

We spent our childhood and early youth 
here, in this area, attending the elementary 
school (1st to the 4th grade) in Zhivojno,and in 
Bach, respectively, and the next school years 
from the 5th to the 8th grade in the elementary 
school “Kosta Lazarevski” which was later 
renamed “Mirce Acev” in the village of Bach. 
We headed to the Church, and we asked Stojan 
Mitrevski to open the church door.

The temple is redecorated and restored as 
it suitable for the hardworking housepeople 
- Christians. The frescoes date from 1885 
when the patriarchal temple in Bach was 
built, that is, the two temples Bach and 
Zhivojno were built at the same time.

In the past, not only residents of the 
village of Zhivojno, but also many other 
моштенски villages prayed, were baptized 

and got married in this temple. In the 
Registry of Births for the village of Zhivojno, 
in the period 1850-1919, numerous newborns 
were registered, from the village of Zhivojno, 
and from the villages of Popadija, Sovik, 
Krushoradi, Setina and Dobroveni. Some, for 
other reasons, born in the village of Zhivojno 
were baptized in the church of St. Virgin in 
the village of Setina.

In the temple there is an icon of St. Sava, 
probably a donation from the Serbian rule 
after the Balkan Wars. Nobody could tell us 
any details about the church bell, but the 
existing church bell originates from a more 
recent date, that is, from 1913 having the 
inscription: “For the freedom of Macedonia”.

But, according to the words of the teacher, 
Georgi Lazarevski, in 2016, the village was 
half-empty and there was no one to pray, 
nor to be baptized. In the restored temple 
in recent years (i.e. the first years of the 21st 
century) neither a newborn was baptized, nor 
any couple was married. The temple serves 
only for burial of the remained inhabitants 
of Zhivojno.

Lazarevski told us that General Pande 
Petrovski, an admirer of his native village 
of Zhivojno, showed him the place where 
the first school in Zhivojno was established 

CULTURAL 
MONUMENTS 
IN ZHIVOJNO
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неговиот дедо заедно со другите врсници. 
Тоа се наоѓало во близина на помошна
та црковна просторија. Како остаток има 
само дел од ѕидовите и отворот за прозор
ците. Наставата била на грчки јазик, а неа 
ја изведувал селскиот свештеник.

Над селото Живојно се наоѓа манасти
рот „Свети Илија“. Според кажувањето на 
Панде Петровски, а и според археолош
ките наоди овде има гробови, што упату
ваат на заклучокот дека можно е порано 
тука да имало црква со помали димензии. 
Постојниот манастир е граден од понов 
датум, но најверојатно на свето место. Ге
нералот Панде Петровски со сета душа и 
срце му се посветил на своето родно Жи
војно и заедно со жителите на селото се 
потрудиле да изградат бројни објекти за 
подобар живот во него. 

Покрај христијаните кои со векови жи
вееле на своите огништа, кон крајот на 
XVIII век, во селото Живојно се доселиле 
Турци – коњари. Турците се населиле во 
долниот (рамничарскиот) дел на селото. За 
своите верски потреби, Турците изградиле 
џамија која постои и денес, но истата е во 
руинирана состојба. Времето на градење 
на џамијата не е познато. Она што успеав 
да откријам е дека последните 9 турски се
мејства од Живојно се иселиле во 1948 го
дина и се населиле во село Гермијан“, завр
шува учителот Ѓорѓи Лазаревски. 

Инаку, од културните и природните зна
менитости во селото, покрај значајното 
место што им припаѓа на: црквата „Воз
несение Христово“ (Свети Спас) - главната 
селска црква и манастирската црква „Све
ти Илија“, посебно место имаат археолош
ките локалитети: Бел Камен - некропола 
од железно време; Влаку - населба од не
олитско време; Градиште - населба од ра
ноантичко, доцноантичко време и среден 
век; Дабица - населба од неолитско време; 
Кералот - некропола од римско време; Све
ти Илија - осамен наод од римско време и 
Саат Тумба - некропола од римско време.

Свети Илија е археолошки локалитет 
во Живојно, што претставува осамен наод 
од римско време. Се наоѓа во дворот на 
манастирската црква „Свети Илија“, каде 
од јужната страна пред црквата се наоѓа 
мермерен споменик во вид на касета, ор
наментиран со акантова розета, сместена 
во рамка со форма на ромб.

Бел Камен, или како што локалното на
селение го викаат Бели Каменови, е архео
лошки локалитет кој претставува некропо
ла од железно време. Случајно е откриен во 
1956 година, кога локален жител во својата 
нива откопал две гробници. Нивата се на
оѓа на една пространа падина која посте
пено се спушта кон малата река Здравица, 
а е оддалечена 1,5 километар јужно од се
лото и е недалеку од границата со Грција. 

И Градиште е археолошки локалитет во 
Живојно кој претставува  населба од ра
ноантичко, доцноантичко време и среден 
век. Се наоѓа на 1,5 километар југоисточно 
од селото, на доминантниот рид Забрдо, 
каде има зарамнето плато, со простор од 
2 хектара, оградено со одбранбен ѕид. На 
површината се среќаваат фрагменти од 
керамички садови, питоси и множество 
градежен материјал. Најдени се и монети 
од времето на Јустин I, Јустинијан I и по
стари. Во средниот век Градиште било по
вторно населено. 

И „Влаку“ претставува археолошки 
локалитет во  село Живојно. Локалите
тот претставува населба од неолитско 
време. Се наоѓа на зарамнетата тераса, 
 оддалечена 1 километар јужно од селото, 
која косо се спушта кон северната стра
на, каде се среќаваат фрагменти од ке
рамички садови. Во 1972 година било из
вршено пробно сондажно ископување. 
По површината има повеќе вдлабнувања 
настанати од пропаѓање на земјата пора
ди присуство на рударски окна за копање 
на јаглен. Наодите се наоѓаат во Заводот и 
музеј во  Битола.
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in which his grandfather along with other 
children from Zhivojno took their first 
educational classes. It was located near the 
auxiliary church facility. Only a part of the 
walls and the window hole are remained. The 
teaching process was held in Greek language, 
and it was performed by the village priest.

Above the village of Zhivojno lies the 
monastery “St. Ilija “. According to the story 
of Pande Petrovski, and according to the 
archaeological findings, there are tombs, 
which point to the conclusion that earlier 
there may have been a church with smaller 
dimensions. The existing monastery was 
built more recently, but most likely in a sacred 
place. General Pande Petrovski devoted his 
whole heart and soul to his native Zhivojno 
and together with the villagers they tried to 
build a number of facilities for a better life in 
Zhivojno.

Besides Christians who lived for centuries 
besides their fireplaces, towards the end of 
the eighteenth century, the Turks - Konyars 
moved to the village of Zhivojno. The Turks 
settled in the lower (flat) part of the village. 
For their religious needs, the Turks built a 
mosque that exists today, but it is ruined. The 
time of building of the mosque is unknown. 
What I managed to discover is that the last 9 
Turkish families from Zhivojno moved out in 
1948 and settled in the village of Germian”, 
said the teacher Gorgi Lazarevski.

However, from the cultural and natural 
landmarks in the village, in addition to the 
significant place which belongs to the church 
“Ascension of Christ” (Sv. Spas) - the main 
village church and the monastery church 
“St. Ilija “, archaeological sites are also worth 
mentioning: Bel Kamen - a necropolis from 
Iron Age; Vlachu - a Neolithic settlement; 
Gradiste - a settlement from the Early 
Ancient, Late Antique and Middle Ages; 
Dabica - a settlement from Neolithic Age; 
Keralot - a Roman necropolis; St. Ilija - a 

single finding from Roman period and Saat 
Tumba - a necropolis from the Roman period..

St. Ilija is an archaeological site in 
Zhivojno. The site is a single finding from 
Roman times. It is located in the yard of the 
monastery church “St. Ilija “, where from the 
south side in front of the church there is a 
marble monument in the form of a cassette, 
decorated with acanthus rosettes, placed in 
a frame with a shape of a rhombus.

Bell Kamen, or as the local population 
calls it – Beli Kamenovi, is an archaeological 
site that represents a necropolis from the 
Iron Age. It was accidentally discovered in 
1956 when a local resident unearthed two 
tombs in his field. The site is located on 
a spacious slope that gradually descends 
towards the little river Zdravitsa, which is 1.5 
km to the south of the village and is not far 
from the border with Greece. 

Gradiste is also an archaeological site in 
Zhivojno. This important site is a settlement 
from the Early Ancient, Late Antique and 
Middle Ages. It is located 1.5 km to the 
southeast of the village, on the dominant 
hill of Zabrdo, where there is a flat plateau, 
with an area of 2 hectares, enclosed with 
a defensive wall. On the surface are found 
fragments of ceramic vessels, pitos and 
plenty of building materials. Coins from 
the period of Justin I, Justinian I and older 
coins were also found. In the Middle Ages, 
Gradishte was inhabited again.

Vlachu is also an archaeological site in 
the village of Zhivojno. The site is a Neolithic 
settlement. It is located on a flattened terrace, 
located 1 km south of the village, which 
slopes down to the north, where fragments 
of ceramic vessels are found. In 1972, probe 
excavation was carried out. There are several 
grooves on the surface resulting form the 
collapse of the earth due to the presence of 
coal mining shafts. The findings are exhibited 
in the Institute and Museum of Bitola.
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Од селото Живојно потекнуваат 
голем број познати личности, 
меѓу кои: Драган  Христовски 

(22.2.1926 - 28.9.1974 Париз); Панде Петров
ски (роден 1943 - Битола, 2006) - македон
ски армиски генерал; Љубо Петковски 
(роден 1939 ) - македонски универзитет
ски професор; Рада Видиновска (родена 
15 јули 1944) - македонска поетеса која 
живее во Канада; Лазар Гилевски (роден 9 
март 1923 -Доловац, Хрватска, 8 мај 1945) 
- македонски борец,; професор Татјана Та
левска, родена во Живојно во 1965 година 
и други.   

Драган Христовски е еден од бројните 
личности кој оставил неизбришлива тра
га во процесот на творењето, создавање
то и развојот на своето село, поширокото 
опкружување како и револуционерните 
активности за време на Народноослобо
дителната војна. Во повоениот период из
вршувал високи политички и општестве
ни функции.

Потекнува од патријархално семејство, 
во кое дедото бил свештено лице, а  татко 
му  за време на животот бил ангажиран во 
основното селско училиште, кое во време
то по слободувањето, вриело од ученици и 
деца, играјќи во училишниот двор. Освен 
домашните земјоделски работи,  детските 

денови  ги поминувал  во училишниот 
двор, понесен од детскиот џагор.

По завршувањето на основното учи
лиште, се запишал во Државната гимна
зија „Гоце Делчев“- Битола. Оттука, имал 
можност за комуникација помеѓу инте
лектуалната фела од Гимназијата во Би
тола и младината во Живојно. 

Како гимназијалец, се пројавува како 
напреден и активен младинец во работа
та на Народноослободителното револу
ционарно движење. Првиот состанок од 
неговите револуционерни активности да
тира од  месец  јуни 1942 година, одржан 
во село Бач. На овој состанок, договоре
но е за методологијата на дејствување на 
младината во Ослободителното движење 
и нејзиното вклучување. 

За работата на Драган, како и негова
та успешност, зборува фактот дека голем 
број младинци од село Живојно активно 
се вклучени во ослободителното дви
жење, а некои биле и уапсени за пеење 
на песни со кои се напаѓал окупаторот 
во тие тешки времиња. Во Полициската 
станица во Битола, уапсените не го из
дале својот организатор  Драган. Меѓу
тоа, во месец  јули следната година, не
говата работа била откриена  од бачката 
 жандармерија.

ВИДНИ И ПРИЗНАТИ 
ЛИЧНОСТИ ОД ЖИВОЈНО
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There are many well-known 
persons from the village of 
Zhivojno, including: Dragan 

Hristovski (22.02.1926 - 28.09.1974 Paris), 
Pande Petrovski (born in 1943 - Bitola, 2006) 
- Macedonian army general, Ljubo Petkovski 
(born in 1939) - Macedonian university 
professor, Rada Vidinovska (born on 15 
July 1944) - Macedonian poetess who lives 
in Canada, Lazar Gilevski (March 9, 1923 - 
Dolovac, Croatia, May 8, 1945) - Macedonian 
freedom fighter, prof. Tatiana Talevska, born 
in Zhivojno in 1965 and others.   

Dragan Hristovski is one of the numerous 
people who left an indelible mark on the 
creation, and development of his village, 
the wider surroundings as well as the 
revolutionary activities during the People’s 
Liberation War. (World War II) In the post-
war period he performed high political and 
social functions.

He came from a patriarchal family, a 
grandfather who was a priest, and a father 
who, during his life, was worked in the 
village elementary school, which in time 
after the liberation, was full of students and 
children playing in the school yard. Beside 
his obligations related to the agricultural 

work, he spent his children’s days in the 
school yard with his school-mates.

After he finished the elementary school, 
he enrolled the State Gymnasium “Goce 
Delchev” in Bitola. From there, he had the 
opportunity to communicate with the 
intellectual circles of the Gymnasium in 
Bitola and the youth in Zhivojno.

Being a student in the gymnasium, he 
appeared to be progressive and active in the 
work of the People’s Liberation Revolutionary 
Movement. His first revolutionary activities 
dated from June 1942, at the revolutionary 
meeting held in the village of Bach. At that 
meeting, the inclusion of the youth in the 
Liberation Movement and the methodology 
of its action was agreed.

About Dragan’s work and his success, the 
fact is that a large number of young people 
from the village of Zhivojno were actively 
involved in the liberation movement, and 
some of them were also arrested for singing 
songs directed against the occupier. At the 
Police Station in Bitola, the arrested did not 
betray their organizer Dragan. However, in 
July the following year, Dragan’s work was 
unscovered by the gendarmerie of Bach.

FAMOUS AND ACCLAIMED 
PEOPLE FROM ZHIVOJNO
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Во моментот кога постоела можност 
за откривање на илегалното работење 
на младината, тој во текот на месец јуни 
организирал масовно пребегнување на 
младинци од Гермијан и Живојно во пар
тизанските редови, потоа и тој се вклучил 
во партизанските единици до конечното 
ослободување.

По ослободувањето во 1945 година Дра
ган го завршил гимназисиското образова
ние во Битолската гимназија „Гоце Дел
чев“. Активно работи во селото Живојно 
каде што постоела мала железница но
сејќи јаглен до Кременица и Битола. Овде 
била формирана рударската населба „Пе
лагонија.

Во 1947 година, Драган се вратил во Би
тола и бил распореден на високи функции 
во градот. Во меѓувреме завршил Правен 
факултет во Скопје и бил на други високи 
државни функции во Извршниот совет на 
Република Македонија, во Министерство
то за буџет; директор на Вишата управна 
школа и директор на Фондот за пензиско 
осигурување. 

Ненедејно се разболел и починал во Па
риз на 28 февруари 1974 година.

Големите луѓе живеат вечно, а таков 
беше и другарот Драган, оставајќи свои 
племенити дела во Живојно, Гермијан,  
Бач, Битола, Битолска околија, Скопје, 
Македонија и секаде каде што беше при
сутен.

Генералот Панде Петровски  е роден 
во 1943 година во селото Живојно во сел
ско-земјоделско семејство. Неговиот дедо 
Петре бил учесник во Илинденското вос
тание и Првата светска војна, а татко му 
Алексо бил учесник во НОБ од 1943 годи
на, при што два пати бил рануван.

Основно и средно образование завр
шил во родното место и Битола, а во пред
видениот период од 1962 до 1965 година 
со висок  успех ги завршил студиите на 
воената академија во Белград. На струч
но  доусовршување бил во Бања Лука и 

 Белград. Бил на висока функција во ЈНА, 
а подоцна вклучен во формирањето на 
Армијата на Република Македонија  Како 
офицер и старешина во оклопните и меха
низираните единици бил на служба во За
греб, Прилеп, Велес и Приштина, а во 1990 
година бил назначен за помошник коман
дант на Третата армиска област во Скопје. 
По расформирањето на Југословенската на
родна армија, учествувал во формирањето 
и бил назначен за командант на Вториот 
армиски корпус на АРМ во Битола.

Во 1996 година  бил назначен за начал
ник за борбена готовност во Скопје, а од 
1999 година ја вршел должноста заменик 
на началникот на Генералштабот на АРМ, 
на која должност повторно бил назна
чен во март 2001 година, после неговото 
предвремено пензионирање по претсе
дателските избори во 2000 година. Во пе
риодот од јуни до септември 2001 година 
бил началник на Генералштабот на АРМ. 
Од септември истата година и по пензио
нирањето во 2002 година бил ангажиран 
како советник на министерот за одбрана 
за развој и употреба на Армијата.   

Во неговата војничка кариера предвре
мено е унапредуван во чин - капетан прва 
класа, чин - мајор и чин - полковник. Во ге
нерал-мајор бил унапреден во 1993,  како 
командант на корпус, во 1997 година до
бива чин генерал-потполковник, а во 2001 
година бил унапреден во чин - генерал 
како началник на Генералштабот на АРМ. 
Починал на 31 декември 2006 година во 
Битола, каде и почива.

Панде Петровски бил предвремено 
пензиониран без да ги исполнува усло
вите за тоа, а, исто така, бил началник на 
Генералштабот на АРМ кој најкратко ја 
водел македонската војска, само 3 месе
ци. По избувнувањето на воениот судир во 
Македонија, во 2001 година тој бил пови
кан да помогне во настанатата ситуација. 

Неговиот личен став бил дека воениот 
судир бил агресија наметната од надвор. 
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At the moment when there was a 
possibility for disclosure of the illegal work 
of the youth, Dragan organized a mass 
escape of young men from Germijan and 
Zhivojno in the partisan lines in June, and 
later he also joined the partisan units until 
the final liberation.

After the liberation in 1945 Dragan 
completed his high school education in the 
Bitola high school “Goce Delchev”. He was 
actively working in the village of Zhivojno 
where he operated a small railway carrying 
coal to Kremenica and Bitola. The mining 
settlement “Pelagonia” was established there.

In 1947 Dragan returned to Bitola and 
was appointed higher positions in the city. 
In the meantime he graduated from the 
Faculty of Law in Skopje and held other 
high state posts in the Executive Council 
of the Republic of Macedonia, the Ministry 
of the Budget, the director of the Higher 
Administrative School and the Director of 
the Pension Insurance Fund.

He suddenly got ill and died in Paris on 28 
February 1974.

Great people live forever, and Dragan 
was such a person, leaving his noble deeds 
in Zhivojno, Germijan, Bac, Bitola, Bitola 
region, Skopje, Macedonia and wherever he 
was present.

General Pande Petrovski was born 
in 1943 in the village of Zhivojno in an 
agricultural family. His grandfather Petre 
was a participant in the Ilinden uprising and 
the First World War, and his father Alexo 
was a participant in the National Liberation 
War since 1943, and was wounded twice.

He completed his elementary and 
secondary education in his birthplace of 
Zhivojno and in Bitola, and in the period 
from 1962 to 1965 he completed his studies 
at the military academy in Belgrade with 
high grades. He was in Banja Luka and 
Belgrade for further education and training. 

He was on a high post in the JNA (Yugoslav 
National Army), and later he was involved 
in the formation of the ARM (Army of the 
Republic of Macedonia). As a high officer 
in the armored and mechanized units he 
served in Zagreb, Prilep, Veles and Pristina, 
and in 1990 he was appointed Assistant 
Commander of the third army district in 
Skopje. After the dissolution of the JNA, he 
participated in the formation of ARM and 
was appointed commanding officer of the 
Second Army Corps of the ARM in Bitola.

In 1996, he was appointed Chief of Staff 
for Combat Readiness in Skopje, and since 
1999 he was the Deputy Chief of General 
Staff of the ARM, and was re-appointed 
in March 2001 after his early retirement 
following the 2000 Presidential elections. In 
the period from June to September 2001 he 
was the Chief of General Staff of the ARM. 
Since September of the same year, and 
after retirement in 2002, he was hired as an 
adviser to the Minister of Defense for the 
development and engagement of the Army.

In his military career he was promoted to 
Captain First Class, Major rank and Colonel 
rank. He was promoted to Major General in 
1993 as commander of the corps, in 1997 he 
was promoted to Lieutenant General, and in 
2001 he was promoted to the rank of general 
as chief of the General Staff of the ARM. He 
died on December 31, 2006 in Bitola, where 
he was buried.

Pande Petrovski was prematurely retired 
without meeting the requirements for that, 
and he was also the Chief of the ARM General 
Staff who led the Macedonian army, only 3 
months. After the outbreak of a military 
clash in Macedonia in 2001, he was called to 
assist in the dealing with that situation. 

His personal opinion was that the military 
clash was an aggression imposed from outside. 
When he returned to the ARM, he planned 
the successful action for the liberation 
and conquest of Tetovo Kale, as well as the 
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Враќајќи се во редовите на АРМ тој ја ис
планирал успешната акција за ослободу
вање и освојување на Тетовското Кале, 
како и акциите во Арачиново и Куманов
ско-липковскиот крај. На 12 април 2001 
година, по успешната акција за ослободу
вање на Тетовското Кале, лично и писме
но му било честитано за големата победа 
на вооружените сили на Република Маке
донија од страна на генерал-мајор Ричард 
Грифитс  од САД. 

Исто така и д-р Љубе Петковски Љубо 
- редовен професор во пензија е роден во 
Живојно на 14 јули 1939 година. Основно 
училиште учел во родното место, потоа во 
селото Бач и во селото Велушта, а Учител
ска шко¬ла завршил во Битола во 1958/59 
година. Учителствувал во село Џепиште, 
- Дебар¬ско и во село Црнец, Битол-ско. 
На Природно-математичкиот фа¬кул¬
тет во Скопје, група физика, се запишал 
во учебната 1960/61 година, а дипломирал 
во 1964 година. На постдипломски студии 
на Групата за физика на цврсто тело, ма
ги¬стрирал во 1972 година а докторирал 
во 1975 година, на Природно-математич
киот факултет во Скопје. 

Бил вработен како професор во Гимна
зијата во Битола, потоа бил примен за аси
стент на Институтот за физика на истиот 
факултет во Скопје. Во учебната 1973/74 
година, како асистент, изведувал настава 
по атомска физика. Во 1974 година е из
бран за преда¬вач по истиот предмет, во 
1976 за доцент, а во 1981 година е избран 
за вонреден професор. Пензиониран е на 
1 октомври 2003 година. Добитник е на по
веќе награди и признанија.

И Рада Крстевска-Видиновска е родена 
во Живојно во 1944 година. Таа е современ 
македонски писател, поет, есеист раска
жувач. Таа  е едно од знајните и респекти
рани  имиња кои потекнуваат од  овој крај. 
Уште во младоста била многу вредна де
војка којаи пленела со својата скромност, 
трудољубивост и силна  желба за дружба со 
книгите и песните. Нејзината дарба за тво
рештво подоцна дошла  до израз. 

 Рада Видиновска е автор на 14 поетски
те книги. Затоа, таа е прв лауреат на награ
дата „Иселеничка грамота“ во 1992 година, 
што за првпат Матицата на иселениците 
од Македонија ја додели на „Струшките 
вечери на поезијата“ за најдобар поет од 
дијаспората. Моментално е член на Коми
сијата за правда во Управниот одбор на 
црквата „Свети Климент Охридски“.

Член е на Друштвото на писателите на 
Македонија од 1994 година и член на Меди
теранската академија „Браќа Миладинов
ци“. Нејзините поетски книги се преведени 
на повеќе јазици. Застапена е во повеќе ан
тологиски извори од дијаспората и во Ма
кедонија, како и  во антологии.  Добитник е 
на наградата „Книга на годината“ за поет
ската книга „Бисери и кавалот“ на Медите
ранската академија „Браќа Миладиновци“.

Повеќе години била учесник на Меѓу
народната манифестација „Струшки вече
ри на поезијата“ по покана на Управниот 
одбор на СВП и застапена е во изборот 
„Кој е Кој“ на светските поети.

Рада Видиновска живее во Торонто, 
Канада со семејството и постојано копнее, 
пее и тагува, но, и доста често доаѓа  меѓу 
своите, блиските. и меѓу пријателите, во 
родната Македонија.

Професор Татјана Талевска е родена 
во Живојно во 1965 година. Основно обра
зование завршила во селото Живојно и 
Бач, а гимназија, Педагошка академија и 
Факултет за учители во Битола. Се врабо
тила како одделенски наставник, најпрво, 
во родното село Живојно. Сиот свој труд 
го посветила на своите ученици. Со искре
на родителска грижа и изразит педагош
ки такт ги воспитувала своите ученици да 
бидат вредни, чесни и да ја сакаат својата 
татковина Македонија. Потоа била преме
стена на работа во подрачната паралелка 
во село Гермијан, а потоа во училиштето 
во село Бач. Во повеќе наврати била член 
и претседател на управните и стручни ор
гани во училиштето. 
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actions in Aracinovo and Kumanovo-Lipkovo 
region. On April 12, 2001, following the 
successful action for the liberation of Tetovo 
Kale, he was congratulated in personally and 
in writing on the great victory of the Armed 
Forces of the Republic of Macedonia by Major 
General Richard Griffiths, USPI Head of the 
United States. 

Dr. Ljube Petkovski Ljubo - Full-time 
retired professor was also born in Zhivojno 
on July 14, 1939. He studied elementary 
school in his native place, then in the village 
of Bach and in the village of Velushta. He 
completed a school for teachers in Bitola 
in 1958/59. He was a techer in the village of 
Dzepiste, Debar region and in the village of 
Crnec, Bitola region. He enrolled the Faculty 
of Natural Sciences and Mathematics 
in Skopje, Physics concentration, in the 
1960/61 academic year, and graduated in 
1964. He enrolled postgraduate studies in 
Solid State Physics Group in the academic 
year 1969/70, he obtained Master’s degree 
in 1972 and received his Ph.D. in 1975 
at the Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics in Skopje.

He was employed as a professor at the 
Gymnasium in Bitola, and later he was 
appointed an assistant at the Institute of 
Physics within the same faculty in Skopje. In 
the academic year 1973/74, as an assistant, 
he taught classes in atomic physics. In 1974, 
he was elected lecturer in the same subject, 
in 1976 as an assistant professor, and in 1981 
he was elected associate professor. He was 
retired on October 1, 2003. He has won many 
awards and recognitions.

Rada Krstevska - Vidinovska was also 
born in Zhivojno in 1944. She is a modern 
Macedonian writer, poetess, essayist and 
story writer.

 Rada Vidinovska is the author of 14 poetry 
books. Therefore, she is the first laureate of 
the “Emigrant Charter” award in 1992, which 

for the first time the House of Immigrants 
of Macedonia awarde at the Struga Poetry 
Evenings for the best poet from the Diaspora. 
She is currently a member of the Justice 
Commission within the Managing Board of 
the “St. Clement of Ohrid” church.

She is a member of the Writers’ Society 
of Macedonia since 1994 and member 
of the Mediterranean Academy “Braka 
Miladinovci”. Her books are ranslated into 
many languages. She is presented in several 
anthological sources from the Diaspora and 
in Macedonia, as well as in anthologies. 
She is the winner of the “Book of the Year” 
award for her book “Pearls and Fife” at 
the Mediterranean Academy “Brothers 
Miladinovci”.

She has participated in the International 
manifestation “Struga Poetry Evenings” 
for several years upon an invitation of 
the Managing Board of the SPE and she is 
presented in the “Who’s Who” selection for 
the world’s poets.

Rada Vidinovska lives in Toronto, Canada 
with her family and constantly craves, sings 
and grieves for her native Macedonia.

Professor Tatjana Talevska was born 
in Zhivojno in 1965. She completed her 
elementary education in the village of 
Zhivojno and Gymnasium in Bach. She 
completed the Pedagogical Academy and 
Faculty of Teachers in Bitola. She was initially 
employed as a primary teacher in her native 
village of Zhivojno. She devoted all her 
efforts to her students. With honest parental 
care and a distinguished pedagogical 
approach, she educated her students to be 
diligent, honest and to love their native land 
Macedonia. Then she was transferred to the 
regional class in the village of Germian, and 
then to the school in the village of Bach. 
She has been a member and president of 
the administrative and expert bodies of the 
school on several occasions.



Рада со членови на Литературното друштво 
Rada with members of the Literary Association



Рада на Струшките вечери на поезијата
Rada at the Struga Poetry Evenings
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МАКЕДОНСКОТО ЗНАМЕ 
СЕ ВЕЕ ВО ТОРОНТО

ВЕЈ СЕ, О ВЕЈ СЕ
ТИ АЛОВО ЗНАМЕ
СО СОНЦЕ ЗЛАТНО

ВО ДВОРОВИ КРАЛСКИ
КАНАДСКИ

ПРЕД ПОРТИ НА ТОРОНТО
НА „ФИЛИП СКВЕР“

О, ФИЛИПЕ МАКЕДОНСКИ
ТОА ЗНАМЕ

ИЛЈАДНИЦИ ДУШИ СТОПЛИ,
ИЛЈАДНИЦИ СРЦА МАКЕДОНСКИ

В ГРАДИ РАЗИГРАНИ,
И ИЛЈАДНИЦИ СОЛЦИ

РААДОСНИЦИ СЕ ТРКАЛАА
МЛАДИ МОМЧИЊА И ДЕВОЈКИ

СО РУБА НА
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ОБЛЕЧЕНИ,

СТАРО И МЛАДО ПРОСТУМ
ЧЕКОРИ НАПРЕД ГОРДО

ПО АВЕНИИ НА ТОРОНТО
СО ПЕСНИ НА УСТА
И ПОЗДРАВУВАНИ

И ОД ДВЕТЕ СТРАНИ,
ЗАРЕМ МОЖНО Е
ДА СЕ ИЗБРИШЕ

НАШАТА ТАГА
И ОПСТОЈБА

МАКЕДОНИЈО НА МАКЕДОНЦИТЕ?

 Рада Видиновска



О, КАНАДА

О, КАНАДА,

ЗЕМЈО КОЈА ГИ ЗАШТИТИ НАШИТЕ ЖИВОТИ,

КОЈА ГИ ПРОДОЛЖИ НАШИТЕ СУДБИНИ,

ЗЕМЈО, КОЈА СИТЕ НАС,

ОСУДЕНИ ДА ЖИВЕЕМЕ

БЕЗ СВОЈАТА ТАТКОВИНА,

НÉ ПРИБРА ВО ТЕБЕ,

СИТЕ НАС: И ЦРНИ И БЕЛИ,

И ЦРВЕНИ И ЖОЛТИ,

ЕДНИ СО ИСУСА ВО ГРАДИТЕ,

ДРУГИ СО БУДА И СО АЛАХА,

- ТИ БЛАГОДАРИМЕ ...

СЕГА ТУКА СИТЕ НИЕ

ВО НОВИ ЦРКВИ СЕ КРСТИМЕ И МОЛИМЕ

- НО НА СТАРИ СВЕТЦИ.

САКАМ СВЕТЕЦ ТИ ДА НИ БИДЕШ,

КАНАДО,

ЗАШТО ТИ НИ ГИ СПАСИ ЖИВОТИТЕ!

 Рада Видиновска
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ТОРОНТО – ВЕЧНИОТ 
ДОМ НА СЕМЕЈСТВОТО 

ВИДИНОВСКИ

Да се патува од Скопје до То
ронто значи да се биде де
сетина часа во небесните 

височини над мајката Земја. Така и ние 
полетавме од аеродромот во Скопје во 
утринските часови и се упативме кон 
Охрид - градот на свети Климент, све
ти Наум, Шапкарев, градот на Прличев и 
многу други кои овде ја втемелиле маке
донската историја, религија, култура, ја
зик...Потоа, патувањето го продолживме 
за Канада.

Ние, заедно со другите патници во 
авионот бевме воодушевени од чудесна
та глетка над непрегледните ширини на 
Охридското Езеро. Кога авионот се при
ближуваше кон аеродромот, чиниш дека 
со раце ќе може да се дофатат далгите од 
неколкуте кајчиња кои во водите на ова 
„македонско море“, како што многумина 
го нарекуваат Езерото, низ езерската шир 
ја делеа оваа водена убавица.

На охридското воздушно пристаниште 
народ како плева. Ни се чинеше како по
ловина Охрид и Струга да дошле да ги 
испратат десетиците иселеници кои па
туваа за Австралија. Ги гледавме топли
те прегратки, солзите и тажните лица 
и на оние што патуваа и на оние што 

 остануваа.  Гледавме еден дел од таа маке
донска тажна сага што се вика иселување 
во прекуокеанските земји, овој пат за Ав
стралија.

По извесно време авионот се наполни 
со патници и повторно се најде над езер
ската шир од каде што Охрид се гледаше 
како на дланка; ги видовме многуте лету
валишта и модерните хотели распослани 
на брегот на Охридското Езеро, а потоа 
дел од славната и борбена Дебарца и за 
миг се најдовме над пластот облаци што 
покриваше еден дел од Западна Македо
нија. За момент како да ја изгубивме ори
ентацијата на земјата и мислите ни беа 
насочени кон Загреб, кон нашата втора 
попатна станица.

Патувањето од Охрид кон Загреб, нави
стина, беше пријатно. Од големите висо
чини ги гледавме природните контрасти 
и убавини, кои одвреме– навреме се губеа 
низ облаците и повторно се појавуваа.

На аеродромот „Плесо“ во Загреб вре
мето за чекање беше кратко и набрзина 
ги извршивме сите царински процедури и 
за миг се најдовме во бесцаринската зона, 
преполна со патници од цел свет и за цел 
свет. Некои од нив седеа, некои спиеја, не
кои пиеја и јадеа и се смееја.



315CANADA - THE SECOND HOMELAND OF THE FAMILY VIDINOVSKI

TORONTO – THE ETERNAL 
HOME OF THE FAMILY 

VIDINOVSKI

To travel from Skopje to Toronto 
means to spend about ten hours 
in the sky above the Mother 

Earth. So we flew from the airport in Skopje 
early in the morning to Ohrid - the city of St. 
Clement, St. Naum, Shapkarev, the city of 
Prlichev and many others who were creators 
of the Macedonian history, religion, culture, 
language... Then, we continued our flight to 
Canada.

We, together with the other passengers 
on the plane, were delighted with the 
marvelous sight over the remarkable 
beauties of the Ohrid Lake. When the plane 
approached the airport, it seemed to us that 
we could reach with our hands the waves 
made by the few boats which in the waters 
of this “Macedonian sea”, as many call this 
Lake, pushed this beautiful water along the 
lake shore.

The Ohrid airport was overcrowded by 
people. It seemed that half of the inhabitants 
of Ohrid and Struga came to see off dozens 
of emigrants who travelled to Australia. We 
saw the warm hugs, the tears and the sad 
faces both of those who travelled and those 
who stayed. We witnessed one part of that 
Macedonian sad saga, called migration to 
overseas countries, which now would be to 
the very distant Australia. 

After a while the passengers were on 
board and the plain was flying above the 
lake and we could see the city of Ohrid as 
on a palm; we saw the many resorts and 
modern hotels spread out over the shores of 
the Ohrid Lake, and then part of the glorious 
and rebellious Debarca. For a moment we 
found ourselves above the heavy clouds that 
covered one part of Western Macedonia. For 
a moment, we felt as we lost the orientation 
and our thoughts were directed towards 
Zagreb, towards our second destination.

Our flight from Ohrid to Zagreb was really 
pleasant. From the high altitudes we looked 
at natural contrasts and beauties, which 
from time to time were lost in the clouds and 
re-appeared.

At the airport “Pleso” in Zagreb the 
waiting time was short and we quickly 
performed all customs procedures and for a 
moment we found ourselves in the duty-free 
zone, packed with passengers from around 
the world and for all world destinations. 
Some of them were sitting, some were 
sleeping, other were drinking, eating and 
laughing.

It was time to take off to Toronto. We took 
our seats in the first part of the plane and 
after a few minutes we left Zagreb. Some 
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Стаса времето за полетување кон То
ронто. Се сместивме во првиот дел од ави
онот и по неколку минути го напуштивме 
Загреб. Некои од патниците се крстеа, а 
многумина ги затворија очите и пропад
наа во своите длабоки мисли и искуше
нија. По кратко време летање кон Запад, 
патувањето стануваше сè попријатно и 
поудобно и мислиш како во авионот да се 
одвива нормален „авиоживот“.

По осум часа летање се приближивме 
кон аеродромот во Монтреал во про
винцијата Квебек, каде што ја допревме 
канадската земја. Во Монтреал, најев
ропскиот град на северноамериканскиот 
континент, како што многумина го на
рекуваат градот на индустријата и кон
трастите, се простивме од Италијанката 
и одреден број патници и полетавме за 
Торонто, каде што за неполн час пату
вање стасавме на аеродромот „Пирсон“ 
во Торонто, што е сместен на западната 
страна на главниот град на провинцијата 
 Онтарио.

Да се биде во Канада, пак, е вистинско 
задоволство и голем предизвик за дојден
ците, патеписците, уметниците... Денес 
Канада се смета за светски пример на 
мултикултурно општество. Од Втората 
светска војна во оваа демократска и мно
гунационална земја се одвиваат значајни 
социјални, културни, образовни и економ
ски преобразби, а со тоа и голема транс
формација во нејзиниот етнички состав.

Таа е прва земја во светот која офи
цијално го признала мултикултурното 
шаренило и ја продолжува континуира
ната и доследна недискриминациска по
литика, со што мултикултурата се про
гласи за политика на Владата на Канада, 
каде што секој има право на слобода на 
свеста, верата, мислата, изразувањето, 
мирното собирање и дружење, негување 
на сопствената култура, пропагирање и 
применување на сопствената религија 

и употреба на мајчиниот јазик. Но, сите 
тие претставници со различна етничка 
припадност, се Канаѓани државјани и со 
документи и со душа, затоа со гордост ис
такнуваат дека се Канаѓани, што не е слу
чај во нашата Македонија.

Често се вели дека Канада е „ветена
та земја“ за Македонците, особено од 
егејскиот дел на Македонија, кои во Кана
да ги уживаат сите човекови права. Доде
ка во своите родени земји Грција (Елада) 
и Бугарија се еден вид туѓинци: немаат 
свои училишта, ни цркви; им се оспорува 
националниот идентитет; врз нив се врши 
асимилација, денационализација и систе
матско истребување од родната грутка. 
Затоа, со право и со гордост Македонците 
во Канада ја пеат химната „О, Ка-нада…“

Кога човек пристигнува во Торонто, 
главниот, најголемиот и најубавиот град 
во провинцијата Онтарио се чувствува 
како да е во светот во кој се измешала 
амерканската и европската култура, ста
рото и новото. Торонто е општосветски 
град во кој живеат повеќе од пет милиони 
жители од сите меридијани. Тој е сместен 
на северозападниот брег на езерото Онта
рио, едно од трите најголеми езера во Се
верна Америка и во светот, кое заедно со 
езерото Хјурон и Ири преку речниот тек 
на Лоренцовата Река поврзува голем број 
американски и канадски метрополи кон 
Атлантскиот Океан и светот. 

При нашата посета на таа важна ка
надска и светска метропола со огромни 
перспективи, од бројната литература на 
англиски и на француски јазик бевме ин
формирани дека Торонто е формиран  во 
1793 година под името Јорк, а во 1839 го
дина го добил сегашното име. Метропо
лата се простира од Оквил до Ошава на 
растојание од околу сто километри. Тој е 
бисерот на Онтарио, во кој, меѓу другото, 
се сместени голем број образовни центри: 
тогаш највисоката кула во светот, позната 
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of the passengers were crossing, and many 
closed their eyes and fell into their deep 
thoughts and temptations. After a short 
flight to the west, the flight became more 
pleasant and more comfortable and you 
think that a normal “air-life” takes place in 
the aeroplane.

After eight hours of flying, we approached 
the Montreal airport in the province of 
Quebec, where we touched the Canadian 
country. In Montreal, the most European city 
on the North American continent, as many 
call it the city of industry and contrasts, we 
said goodbye to the Italian lady and a number 
of passengers. Then we flew to Toronto, and 
we arrived at the Pearson Airport in Toronto 
in a less than an hour. The airport is located 
on the west side of the capital of the province 
of Ontario.

Being in Canada is a real pleasure and 
a great challenge for newcomers, travel 
writers, artists... Today Canada is considered 
a worldwide role model of a multicultural 
society. Since World War II, this democratic 
and multinational country has undergone 
significant social, cultural, educational and 
economic transformations, and thus a major 
transformation in its ethnic composition.

It is often said that Canada is the “promised 
land” for the Macedonians, especially from 
the Aegean part of Macedonia, who enjoy 
all human rights in Canada. While in their 
native countries, Greece (Elada) and Bulgaria 
they are are considered foreigners: they 
do not have their own schools or churches; 
their national identity is denied; they went 
through assimilation, denationalization and 
systematic extermination from the native 
land. Therefore, rightfully and with pride 
the Macedonians in Canada sing the anthem 
“Oh, Canada…”

When a foreigner arrives in Toronto, 
the major, largest and most beautiful city 
in the province of Ontario he feels like he 
is in a world that has mixed American and 
European cultures, the old and the new. 

Toronto is a world-wide city with more than 
five million inhabitants coming from all 
meridians. It is located on the northwestern 
shore of Lake Ontario, one of the three 
largest lakes in North America and in the 
world. The Ontario Lake together with Lake 
Huron and Erie connects many American 
and Canadian metropolises to the Atlantic 
Ocean and the world through the river flow 
of the Lorentz River.

During our visit to this important 
Canadian and world metropolis with a vision 
for prosperity, from the literature in English 
and French, we were informed that Toronto 
was founded in 1793 under the name of York, 
and in 1839 it received the present name. The 
metropolis extends from Oakville to Oshawa 
occupying an area of about 630 square 
kilometers. It is the pearl of Ontario, which 
houses many educational centers: the tallest 
tower in the world at that time, known as 
“CN Tower”, the amusement park “Ontario 
Place”, “Harbour Front” where a number 
of musical, theatrical and other plays take 
place, the Sports and Cultural Center “Sky 
House”, the Ontario Science Center and a 
number of monuments known around the 
world.

Toronto is a city in which cultural life 
has long traditions and is very close to 
the cultural life in Europe. The city has a 
number of modern theater houses and other 
cultural centers, in which frequent guests 
are top performers from all over the world. 
In addition, it is a real privilege to attend one 
of those cultural events in this metropolis, 
especially those for which it takes a lot of 
connections and money to provide a ticket.

It is also a pleasure, among other things, 
to visit one of the many parks in Toronto. 
There, in that beautiful ambient of the parks, 
surrounded by the famous Canadian maple, 
which leaf at the same time is a symbol of 
the nation, the person feels comfortable, 
relaxed and carefree. There are a lot of 
visitors from all over the world who can 
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како „Си Ен Тауер“, Забавниот парк „Онта
рио Плеис“, „Харбоур фронт“, каде што се 
одржуваат голем број музички, театарски 
и други претстави, Спортскиот и културен 
центар „Скај Дом“, Научниот центар „Он
тарио“ и голем број знаменитости познати 
ширум светот.

Торонто е град во кој културното живе
ење е со долги традиции и е многу блиску 
до она во Европа. Градот има голем број 
современи театарски куќи и други центри 
на културата, во кои чести гости се врвни 
уметници од сите делови на светот. При
тоа, привилегија е да се присуствува на 
некоја од културните манифестации во 
оваа метропола, особено на оние на кои за 
билет се чека подолг период и потребни 
се повеќе пари.

Исто така, во Торонто е задоволство, 
меѓу другото, да се посети некој од мно
губројните паркови. Таму во прекрасните 
амбиенти на парковите, каде се вишнее 
познатиот канадски јавор, чиј лист во 
исто време е симбол на нацијата, човек се 
чувствува пријатно, опуштено и безгриж
но. Тука се измешале и посетителите и 
верверичките, кои во Канада се заштите
ни со закон. Врие од народ. И бели и црни 
и жолти од сите делови на светот. Секој се 
забавува на свој начин во парковите каде 
што се чувствува свежина и чист воздух. 

Инаку, промените во економската, со
цијалната, образовната и квалифика
циската структура, паралелно со остваре
ниот материјален потенцијал, условуваат 
и делумна трансформација на животните 
навики на македонските иселеници во То
ронто. Притоа, голем број од нив, особено 
од егејскиот дел на Македонија се пробиле 
во повисокото општество во кое живеат. 

Меѓутоа, во политичкиот живот во но
вите средини и општества, македонски
те доселеници осетно заостануваат зад 

другите етнички групи, а тоа е случај и со 
другите иселеници од балканските земји. 
Сепак, нивните постигнувања на економ
ски, духовен, образовен, културен и спор
тски  план, сé повеќе придонесуваат тие 
да бидат третирани како интегрален и ва
жен фактор во новите средини во мулти
етничките општества на Канада.

И покрај разликите што иселеници
те од македонско потекло во Канада ги 
поседуваат во социјалната структура, а 
кои се резултат на различните нивоа на 
образование и материјална состојба, за 
нив се карактеристични некои заеднич
ки обележја во социјалниот живот. Така, 
голем број од доселениците од етничка 
Македонија, на одредн начин, се асимили
рани или се наоѓаат „зовриени“ во котелот 
на асимилирањето. Поголемиот дел, пак, 
само привидно ја прифатиле интеграција
та во тамошното општество, а му остану
ваат верни на традиционалниот македон
ски начин на живеење.

Тие и понатаму се тесно врзани со семеј
ството, во суштина засновано и одржувано 
во традиционален и патријархален маке
донски дух. Обезбедувањето и комплети
рањето на семејството претставува еден од 
приоритетните животни цели на македон
ските иселеници во новата средина. Затоа, 
поголемиот број македонски доселеници 
ја продолжуваат поврзаноста и се групи
раат во македонските етнички заедници.

Така, првите форми на собирање меѓу 
македонските иселеници датираат од вре
мето на масовното доаѓање во новите сре
дини, кога со себе ја носат својата култура, 
традициите, религијата и обичаите. Како 
резултат на тоа, во сите поголеми центри 
во Канада уште на почетокот се формираа 
заемно-помошни, културни, црковни асо
цијации и друг вид друштва, со имиња од 
родната Македонија.
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enjoy the company of the squirrels, which are 
protected by Canadian law. Everyone enjoys 
in his own way in parks where freshness and 
clean air can be felt.

The changes in the economic, social, 
educational and qualification structure, 
along with the increased personal potential, 
induced the partial transformation of the 
life habits of the Macedonian emigrants in 
Toronto. Moreover, many of them, especially 
from the Aegean part of Macedonia, have 
penetrated into the higher societal layers.

However, in the political life in the new 
communities and societies, the Macedonian 
imigrants are still behind other ethnic 
groups, which is also the case with other 
imigrants from the Balkan countries. 
However, their achievements in economic, 
spiritual, educational, cultural and sports 
are increasingly contributing to them 
being treated as an integral and important 
factor in the new environments in Canada’s 
multiethnic societies. 

Despite the differences in the social 
structure of the imigrants of Macedonian 
origin in Canada, which result from 
different levels of education and material 
status, there are some common features 

in social life that are characteristic for 
them. Thus, a large number of imigrants 
from ethnic Macedonia, in a certain way, 
are assimilated or are found in the melting 
pot of assimilation. Most of them have only 
seemingly accepted the integration into the 
local society, but they remain faithful to the 
traditional Macedonian way of life.

They are still closely related to their 
family, essentially held and maintained 
according to the traditional and patriarchal 
Macedonian spirit. To support and establish 
a family is one of the priority life goals 
of the Macedonian imigrants in the new 
environment. Therefore, the most of the 
Macedonian imigrants are tighty connected 
and grouped in Macedonian ethnic 
communities.

Thus, the first forms of gathering among 
the Macedonian emigrants date from the 
time of the massive arrival in the new 
environments, when they carry with them 
their own culture, traditions, religion and 
customs. As a result, in all major centers 
in Canada, at the beginning, mutually 
supportive cultural, church associations 
and other types of societies were formed, 
bearing names from their native Macedonia.

Торонто    Toronto



Торонто    Toronto



Торонто    Toronto

Нијагарските водопади    Niagara Falls
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Црквата „Свети Климент Ох
ридски“ е стожер на најго
лемиот број активности што 

Македонците ги развиваат во Торонто и 
пошироко и претставува мотив повеќе за 
изразување на љубовта и почитта кон род
ната земја Македонија. Овој црковно-на
ционален дом е најголем центар на расе
лените од сите делови на Македонија. Таа 
е место на другарување на Македонците 
од седум до седумдесет и седумгодишна 
возраст. Со други зборови, таа е македон
ски центар за поколенијата.

Иницијативата за формирање на оваа 
Македонска црковна општина и за неј
зината изградба се роди на четвртиот 
Илинденски пикник што Националната 
организација „Обединети Македонци“ го 
одржа на 29 јули 1962 година. Тоа беше 
израз на силната љубов кон дедовската 
земја, Македонија, која секој иселеник 
длабоко ја носи во своето срце. Повеќе од 
осум илјади Македонци од Торонто и од 
околните места се собраа на пикникот во 
месноста Дон Милс.

На пикникот, кај сите присутни има
ше голема возбуда, бидејќи за првпат во 
Торонто беше присутен македонски вла
дика, епископот злетовско-струмички го
сподин Наум. Тој, заедно со свештеникот 

Кирил Стојановски, на мајчин македонски 
јазик им се обрати на присутните и одр
жа помен-служба. Тоа беше незаборавно 
доживување и остави позитивни траги 
во црковното живеење кај Македонците. 
Затоа, со право се вели дека таа средба 
на организирано илинденско чествување 
значеше верба, желба, единство и љубов 
кон родната земја на македонските досе
леници во Торонто и околината. Подоцна, 
со обновувањето на Охридската архиепи
скопија се запали искрата за вековното 
црковно и национално живеење на Маке
донците.

На големиот собир, пак, што на 7 август 
1962 година се одржа во хотелот „Кинг Ед
вард“, се донесе одлука за изградба на црк
ва што ќе го носи името „Свети Климент 
Охридски“. За претседател беше избран 
истакнатиот иселеник Спиро Сандрос од 
село Желево, Леринско, а за потпретседа
тели беа избрани Коста Андрус и Павле 
Базел-Василевски. Исто така, во управата 
влегоа и Питер Флоров, Дан Папас, како 
секретар, а Мајк Нешевич и Паул Џорџ беа 
избрани за благајници, додека во Надзор
ниот одбор беа вклучени: Џим Сандерс, 
Стево Тодоровски, Ван Петров, Виктор 
Паскалов, Џон Червенков, Благоја Тодо
ровски и Луј Мисиос.

„СВ. КЛИМЕНТ“- 
ДУХОВЕН ХРАМ ЗА 

БОРЧЕ И РАДА 
ВИДИНОВСКИ
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The church “St. Clement of Ohrid” is 
the pillar of most of the activities 
Macedonians perform in Toronto 

and beyond and is a motive for expressing love 
and respect for the birth country Macedonia. 
This church - national home is the largest 
center of displaced people from all parts of 
Macedonia. It is a place of fellowship of the 
Macedonians from seven to seventy-seven 
years of age. In other words, it is a Macedonian 
center for future generations.

The initiative for the establishment of 
this Macedonian church municipality and 
for its construction was born on the fourth 
Ilinden picnic that the National Organization 
“United Macedonians” held on July 29, 1962. 
It was an expression of the strong love for 
the grandfather’s country, Macedonia, which 
every emigrant carries deeply into his heart. 
More than eight thousand Macedonians from 
Toronto and surrounding areas gathered at 
the picnic in the municipality of Don Mills.

At the picnic, there was great excitement 
among all the attendees, since for the first 
time in Toronto there was a Macedonian 
bishop, the bishop of Zletovo-Strumica 
Naum. He, together with the priest Kiril 
Stojanovski, addressed the attendees in 
their native Macedonian language and held 
a memorial service. It was an unforgettable 

ST. CLEMENT – 
A SPIRITUAL HOME FOR 

BORCHE AND RADA
VIDINOVSKI

experience and left positive traces in the 
church life of the Macedonians. Therefore 
it is rightly said that that meeting of 
organized Ilinden celebration meant faith, 
desire, unity and love for the native land of 
the Macedonian immigrants in Toronto and 
its surroundings. Later, with the renewal of 
the Ohrid Archbishopric, the spark of the 
centuries-old church and national life of the 
Macedonians was lit.

At the large assembly, held on 7 August 
1962 at the King Edward Hotel, a decision 
was made to build a church bearing 
the name “St. Clement of Ohrid”. The 
distinguished emigrant Spiro Sanders from 
the village of Zhelevo, Florina region was 
elected a president while Kosta Andrus 
and Pavle Basel-Vasilevski were elected 
Vice-Presidents. Also in the management 
were included Peter Florov, Dan Pappas 
as secretary, while Mike Neshevich and 
Paul George were appointed treasurers, 
while the Supervisory Board included Jim 
Sanders, Stevo Todorovski, Van Petrov, 
Viktor Paskalov, John Chervenkov, Blagoja 
Todorovski and Louis Misios.

Several hundred Macedonian settlers 
also attended the ceremony, as well as 
the bishop of Zletovo-Strumica, Naum 
and veryreverent Kiril Stojanovski. They 
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На свеченоста присуствуваа и неколку
те стотици македонски доселеници, како 
и епископот злетовско-струмучки, го
сподин Наум и протаставрофорот Кирил 
Стојановски. Тие беа првите македонски 
црковно-национални мисионери во нај
големата македонска колонија во Канада, 
кои, за првпат, на 12 август 1962 година, во 
„Желевската сала“ во Торонто, извршија 
богослужба на мајчин македонски јазик, 
како и прво крштевање. Тоа беше настан 
што остана во сеќавање и е запишан со го
леми букви во историјата на оваа црковна 
општина.

Меѓу најзначајните и забележителни 
датуми на Црковната општина „Свети 
Климент Охридски“, секако, е 12 декември 
1962 година, кога Црквата беше регистри
рана пред канадските власти и тој доку
мент беше испраќан до бројни македон
ски семејства. Целта беше да се подигне 
моралот и вербата кај дојденците без раз
лика од кој дел на Македонија се дојдени, 
а кои, не по своја вина, дотогаш своите 
црковни потреби ги задоволувале во не
македонски храмови, од кои поголемиот 
број биле изградени токму од средства на 
Македонците, особено од Егејска Македо
нија. 

Активностите на членовите на ново
формираната Црковна општина и на Ор
ганизацијата „Обединети Македонци“ од 
ден на ден беа поголеми и позначајни во 
остварувањето на големата идеја за своја 
Македонска православна црква. Така, во 
период од две години, тие собраа голем 
број финансиски средства и беше купено 
местото за идниот храм во централниот 
и богат Торнклиф Парк, во Ист Јорк, град 
што е збратимен со Скопје.

Како резултат на тоа, на 5 април 1964 
година, на тоа свето македонско парче 
земја, во присуство на повеќе од 500 лица, 
пријатели на Македонците и претстав
ници на Општината Лисајд, беше поста
вен камен-темелникот на Црквата. По тој 

 повод, во специјална кутија беше ставена 
посвета на македонски и англиски јазик 
и беа запишани имињата на сите настој
ници и местото на нивното раѓање во Ма
кедонија. За проект на Црквата беше ко
ристена макетата на академскиот сликар 
Питер Стојанов од Желево, Леринско, кој 
го понуди ликот на денешната катедрал
на црква.

Една година подоцна, на 18 април 
1965 година, архиепископот охридски и 
скопски и прв митрополит македонски, 
господин господин Доситеј, во сослуже
ние со злетовско-струмичкиот епископ 
господин Наум, протаставрофорите Не
стор Поповски и Атанас Попов, како и, во 
тој период архиѓакон, митрополитот Ки
рил, а во присуство на неколку стотици 
македонски доселеници од сите делови 
на Македонја, го изврши осветувањето на 
храмот „Свети Климент Охридски“.

Со пуштањето во работа на оваа црков
на општина, македонските доселеници 
започнаа да живеат свој македонски цр
ковен живот. Секоја година сè побогат, сè 
поразновиден, сè позначаен, самосвесен 
и попривлечен црковен живот. Зашто, со 
право тоа место стана центар на сите Ма
кедонци од сите делови на Македонија.
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were the first Macedonian church-national 
missionaries in the largest Macedonian 
colony in Canada, who for the first time on 
August 12, 1962, at the “Zhelevo Hall” in 
Toronto, performed worship in the native 
Macedonian language, as well as the first 
baptism. It was an event that remained in 
memory and is inscribed with capital letters 
in the history of this church municipality.

Among the most significant and notable 
dates of the church municipality “St. Clement 
of Ohrid “is, of course, December 12, 1962, 
when the Church was registered before the 
Canadian authorities and which document 
was sent to numerous Macedonian families. 
The goal was to raise the morale and faith 
among the newcomers, regardless of which 
part of Macedonia, who not by their own 
fault, satisfied their religious needs in non-
Macedonian temples, most of which were built 
precisely with the money of the Macedonians, 
especially from Aegean Macedonia.

The activities of the members of the 
newly formed church municipality and the 
United Macedonian Organization day by 
day grew bigger and more significant in 
accomplishing the great idea of their own 
Macedonian Orthodox Church. Thus, in a 
period of two years, they collected a large 
amount of money and afterwards they 
bought a parcel for the future temple in the 
central and rich Thorncliff Park in East York, 
a city that is a twin city with Skopje.

As a result, on April 5, 1964, on that sacred 
Macedonian piece of land, in the presence 
of more than 500 guests, friends of the 
Macedonians and representatives of the 
Lyside municipality, laid the foundations 
of the Church. On that occasion, a message 
which contained the names of all owners 
and the place of their birth in Macedonia 
written in Macedonian and English was 
placed in a special box. The model of the 
academic painter Peter Stoyanov from 
Zhelevo, Florina region, was used for the 
construction the Church.

A year later, on 18 April 1965, the 
Archbishop of Ohrid and Skopje and the 
first Metropolitan of Macedonia, HB Dositej, 
in service with the bishop of Zletovsko 
and Strumica Naum, veryreverent Nestor 
Popovski and Atanas Popov, as well as, then 
the Archdeacon, now Bishop Cyril, and in 
the presence of several hundred Macedonian 
settlers from all parts of Macedonia, 
performed the consecration of the temple 
“St. Clement of Ohrid”.

After the establishment of this church 
municipality, Macedonian settlers began 
to live their own Macedonian religious life. 
Every year, the richer, increasingly diverse, 
increasingly important, self-conscious and 
more attractive religious life is gaining 
momentum. It is the reason why this sacred 
place became the center of all Macedonians 
from all parts of Macedonia.



Во црквта „Св. Климент Охридски“ во Торонто
In the church of St. Clement of Ohrid in Toronto



Во црквта „Св. Климент Охридски“ во Торонто
In the church of St. Clement of Ohrid in Toronto
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Во сите изминати 50 лета Госпо
дови, стотици илјади Маке
донци дошле на поклонение во 

светиот дом „Свeти Климент Охридски“. 
Дел од нив биле членови на управата, или, 
пак, членови на некоја од повеќето сек
ции, групи, друштва, хорови, училишта, 
голем број гости, посетители, намерници, 
верници... Меѓу нив посебно место имаат 
Борче и Рада Видиновски, кои се едни од 
најголемите поддржувачи, помагачи, до
натори и долгогодишни членови во Црк
вата и во управните органи на Црквата.

Сите тие сложно заедно, постигнаа 
многу и може да бидат горди на импозант
ните резултати, поради што македонски
от Светиклиментов храм се издигна меѓу 
најуспешните и најдобро организираните 
духовни храмови среде мултикултурното 
канадско општество.

Во сиот црковно-просветно-образовен 
живот на Светиклиментовиот храм посеб
но место и улога, меѓу другите, има Жен
ската секција. Членовите на оваа секција, 
кои се мајки, сестри, ќерки македонски, ги 
носи желбата и волјата, ги грее љубовта и 
верата кон Бога и кон своите собраќа. Од 
таа голема љубов желба и припадност 
кон македонскиот род, вложуваат многу 

ЦРКОВНИ АСОЦИЈАЦИИ 
– АФИРМАТОРИ НА 

МАКЕДОНСКАТА 
ВИСТИНА

труд и време и прават големи дела во ма
кедонската заедница во Торонто. Затоа, со 
право се вели дека со нив се гордее секој 
Македонец.

Нема приредба, банкет, прослава, ве
чер, нема акции и манифестации, а же
ните да не ги засукаат ракавите и да не се 
покажат во најубав сјај. Без неуморната 
работа на Женската секција не ќе се по
стигне големиот успех во црквата „Свети 
Климент Охридски“ како што беа: Интер
националниот караван на нациите, Ми
тровденскиот и другите базари, на сите 
Христови вечеринки, на неделните сред
би и презентирање на кулинарските по
стигнувања и многу други манифестации.

 Активностите на Женската секција во 
црквата „Свети Климент Охридски“ пле
нат со разновидните старокрајски вол
шебства, со специјалитетите на вкусната 
македонска трпеза, со афирмирањето на 
македонскиот бит, вез, плетиво, кулинар
ство итн. Уште од 1966 година Женската 
секција започна да го организира „Ми
тровденскиот базар“, на кој се презентира 
и се продава сé што е типично македонско. 

Од самиот почеток на формирањето 
на црковната општина Женската секција 
е десна рака на управата. Жените не се 
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In all the previous 50 years of 
God, hundreds of thousands of 
Macedonians came to worship in the 

holy house “St. Clement of Ohrid”. Some of 
them were members of the management, or 
members of some of the sections, groups, 
societies, choirs, schools, a large number 
of guests, visitors, newcomers, believers... 
Among them a special place belongs to 
Borche and Rada Vidinovski who are great 
supporters, aidees, donors and long-time 
members of the Church and the managing 
bodies of the Church.

All of them work together, they have 
achieved a lot and can be proud of the 
remarkable results, because of which the 
Macedonian Holy temple of St. Clement 
has become one of the most successful 
and best organized spiritual temples in the 
multicultural Canadian society.

In the entire church and educational life of 
St. Clement’s temple, a special place and role, 
among others, has the Women’s Section. The 
members of this section, who are mothers, 
sisters, daughters of Macedonian origin, are 
exalted by their wish and will, warmed by 
their love and faith in God and their closest 
friends. Inspired by that great love, desire 
and adherence to the Macedonian origin, 
they invest a lot of time and effort for the 

CHURCH ASSOCIATIONS - 
AFFIRMATORS OF 
THE MACEDONIAN 

TRUTH

affirmation of the Macedonian community 
in Toronto. Therefore it an be rightfully said 
that every Macedonian is proud of them.

There is no performance, banquet, 
celebration, no actions and manifestations, 
if the women do not roll their sleeves up 
in order to show themselves in their most 
beautiful glow. Without the unrelentness 
work of the Women’s Section, the great 
success in the various occasions connected 
with the church “St. Clement of Ohrid” 
would not be achieved. Those occasions, for 
example, were: the International Caravan of 
the Nations, the fairs organized on the Feast 
Day of St. Demetrius and other, the weekly 
meetings, the presentations of culinary 
achievements and many other events.

The activities of the Women’s section in 
the church “St. Clement of Ohrid” admire us 
with the various specialties of the delicious 
Macedonian cuisine, with the affirmation of 
the Macedonian beat, embroidery, knitting, 
culinary, etc. Since 1966, the Women’s Section 
has begun to organize the “St.Demetrious 
Bazaar”, where everything that is typically 
Macedonian is presented and sold.

From the very beginning of the formation 
of the church municipality of the Women 
section is the right hand of the Managing 



330 КАНАДА – ВТОРАТА ТАТКОВИНА НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ 

СЛАВЕ КАТИН • ВИДИНОВСКИ

 штедат себеси, за да бидат секогаш подго
твени за сите активности на црквата, затоа 
сите членови и досегашни претседателки 
на управата, заслужуваат огромна почит 
и респект, сите тие заслужуваат најголе
ма пофалба и комплимент. Меѓу нив ќе се 
споменат, првата претседателка Љуба Не
шевич, потоа Мери Кондов, Елеонора То
мас, Хантер, Ратка Шапас, Пет Џорџ, Елка 
Георгиевска, Елена Стенвик, Трајанка Та
левска, Цена Гивенс, Пеци Сидер и плејада 
други познати и признати Македонки.

Исто така, треба да се нагласи дека 
уште во првите години од формирањето 
на црквата „Свети Климент Охридски“, 
почна да се разгранува една интересна 
активност на повеќе полиња, со што беа 
следени желбите на Македонците да се 
собираат, да се дружат и да покажат и 
да докажат дека тие во Канада имаат ви
стинско богатство од македонски тради
ции, култура, литература, фолклор...

Така и се случи во првата недела од 
април во 1969 година, во просториите на 
црквата се собраа група момчиња и де
војчиња од македонско потекло и заедно 
сите тие вљубеници во фолк музиката 
и во орото jа формираа  Македонската 
фолклорна група при храмот „Свети Кли
мент Охридски“. Тоа беше и првпат, спон
тано, а многу решително, да се поттикне 
идејата за формирање на еден фолклорен 
ансамбл, кој бара многу работа, истрај
ност и залагање.

Секако, дека големата желба беше 
преточена во раѓањето на новата група. 
Уште на самиот почеток тогашниот пот
претседател на црквата Филип Ангелков
ски, како искусен музичар и професор, со 
обете раце ја поддржа оваа идеја, нагла
сувајќи дека еден ваков состав е добре
дојден и потребен. Ангелковски стана и 
првиот главен и одговорен уметнички ра
ководител.

На општо задоволство се прифати 
предлогот групата да работи аматерски, 

а целиот остварен приход да влегува во 
општинската каса, каде што младите ќе ги 
имаат сите услови за работа и за докажу
вање. За главен корепетитор и кореограф 
беше одреден еден од втемелувачите и 
најверните членови, Алек Петличков. Во 
составот на Управата влегоа: претседате
лот – Владо Шуковски, неговиот заменик 
– Томи Папаганис, секретарот – Елизабе
та Пиљурева и благајникот – Дајана Ману. 
Тоа беше на почетокот на создавањето на 
фолклорната група. А на 25 октомври 1969 
година, во големата сала на храмот „Свети 
Климент Охридски“ фолклорната група 
првпат ѝ се претстави на публиката и таа 
вечер собра многу аплаузи и комплимен
ти од присутните.

Играорната група „Македонка“ го из
бра најубавото име и во сиве овие 55 го
дини постигна огромни резултати, а низ 
нејзините ансамбли поминаа стотици 
Македонци - момчиња и девојки, маке
донски синови и ќерки, кои најдостојно 
ги афирмираа орото, песната, културата 
и   македонското име. Од многуте госту
вања во Канада, Македонија, Америка и 
Австралија и други места, тие се враќаа со 
највисоки признанија, освоени први ме
ста и со скапоцени трофеи.   

Водени од мудрата рака на кореогра
фот и учител Александар (Алек) Петлич
ков, членовите на „Македонка“ насекаде 
ги освоија срцата - и кога играа, и кога пе
еја; првпат во 1971 година на концерти во 
татковината, во 1982 година пред публика
та во Порторико, на многубројни концер
ти, собири, фестивали и на карваните во 
Торонто, Отава, Скопје, Битола, Кливленд, 
Охрид, Детроит, Њу Џерси, Виндзор, Ба
фало, Колумбос, Мелбурн и каде сè не на 
други места.

Исто така, во 1992 година, како млада 
група при соборниот храм „Свети Кли
мент Охридски“, се формираше Играорна
та група „Солунски бисери“. Чувствувајќи 
ги потребите, црковната управа донесе 
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Board. Women work hard so that they are 
always ready for all the activities of the 
church. That is the reason why all of the 
members and the previous presidents of 
the board deserve great honor and respect, 
they all deserve the greatest praise and 
compliment. Among them we will mention 
the first president Ljuba Neshevich, then 
Mary Kondov, Eleonora Thomas, Hunter, 
Ratka Shapas, Pet George, Elka Georgievska, 
Elena Stenwick, Trajanka Talevska, Cena 
Givens, Peci Sider and many other famous 
and recognized Macedonians.

It should also be noted that since the first 
years of the formation of the church “St. 
Clement of Ohrid”, an interesting activity 
began to be branched in several fields, which 
was an expression of the wishes of the 
Macedonians to gather, to socialize and to 
show and to prove that they in Canada have 
a real treasure of Macedonian traditions, 
culture, literature, folklore...

So it happened in the first week of April 
1969. In the church premises a group of boys 
and girls of Macedonian origin gathered 
and all those lovers of folk music and dance 
formed a Macedonian folklore group within 
the church “St. Clement of Ohrid”. It was 
for the first time, spontaneously, but very 
resolutely, to encourage the idea of creating 
a folklore ensemble, which required a lot of 
work, endurance and commitment.

Of course, the great desire was transformed 
into the birth of the new group. At the very 
beginning, the then vice-president of the 
church Filip Angelkovski, as an experienced 
musician and professor, cordially supported 
that idea, emphasizing that such an ensemble 
was long-waited and needed. Angelkovski 
became the first artistic director.

It was generally accepted that the 
group would work as amateur, and that the 
entire realized income would be put into 
the municipal treasury, where the youth 
would have all the conditions for work and 
competition. One of the founders and the 
most faithful members, Alek Petlichkov, was 
designated the main peer and choreographer. 

The Managing Board was composed of the 
president - Vlado Shukovski, his deputy - 
Tomi Papaganis, the secretary - Elizabeta 
Pilljureva and the treasurer - Diana Manu. It 
was at the beginning of the establishment of 
the folklore group. And on October 25, 1969, 
in the large hall of the church “St. Clement 
of Ohrid”, the folklore group first presented 
itself to the audience and that evening won 
a lot of cheering and compliments from the 
audience.

The Macedonian folk group “Makedonka” 
chose the best name and achieved great 
results in all these 55 years, and in its 
ensembles, hundreds of Macedonian boys 
and girls, Macedonian sons and daughters 
participated, who affirmed the dance, song, 
culture and the Macedonian name in the best 
manner. From the many shows in Canada, 
Macedonia, America and Australia and 
other places, they returned with the highest 
honors, they were awarded first places and 
they brought precious trophies.

Guided by the choreographer and teacher 
Aleksandar (Alek) Petlickov, the members 
of “Makedonka” captured  the hearts of the 
audience around the world - both when they 
danced, and when they sang; for the first 
time in 1971 at concerts in the homeland, 
in 1982 in front of the public in Puerto Rico, 
at numerous concerts, rallies, festivals 
and caravans in Toronto, Ottawa, Skopje, 
Bitola, Cleveland, Ohrid, Detroit, New Jersey, 
Windsor, Buffalo, Columbus, Melbourne and 
in many other places.

In 1992, the Dancing group “Thessaloniki 
Pearls” was established at the cathedral 
church “St. Clement of Ohrid”. Having a sense 
for the needs of the members, the Church 
Administration has made a decision to have 
two dancing groups - “Makedonka” and 
“Thessaloniki Pearls” - in order to satisfy the 
needs and demands of the numerous dancers 
for enriching this kind of Macedonian art. 
The newly formed group was led by Zoran 
Zafirovski, and it was composed of about a 
hundred young Canadians of Macedonian 
origin.
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решение во нејзиниот состав да постојат 
две играорни групи – „Македонка“ и „Со
лунски бисери“, со цел да ги задоволуваат 
потребите и барањата на бројните играор
ци за збогатување на овој вид македонска 
уметност. Новоформираната група беше 
под раководство на уметничката рака на 
Зоран Зафировски, а во неа членуваа око
лу стотина млади Канаѓани од македон
ско “потекло.

Покрај фолклорот треба да се потенци
ра дека македонскиот јазик има своја дол
га историја. Тој не само што се употребу
ва во Македонија, туку тој претставува и 
средство за комуницирање и среде маке
донското иселеништво. Во црквата „Свети 
Климент Охридски“ во Торонто, особено 
во дополнителното училиште на македон
ски јазик, се продолжуваат традициите за 
негување на мајчиниот јазик. Затоа гри
жата за најмладата генерација, за малите 
деца, е дел од работата на управите на цр
ковната општина. 

Посебно не се штедат силите и време
то кога е во прашање долгот што го имаат 
сите, а тоа е македонската младост да го 
учи, да го научи и да зборува, да пишува 
и да чита на мајчиниот македонски јазик. 

Тие навистина го научуваат и го паметат 
јазикот на своите татковци, мајки и де
довци, донесен во новата средина.

На тој начин, дечињата ги паметат и се 
гордеат со своето потекло, со своите коре
ни и секогаш се блиску и најблиску до та
тковата Македонија, учејќи ја историјата, 
учејќи ја географијата, дознавајќи повеќе 
за македонските револуционери, воста
нија, борби, за македонските реки, езера, 
планини, села и градови. Така, ќе научат, 
ќе дознаат и ќе запаметат многу повеќе 
за својот род. Ќе знаат колку е скапа сло
бодата, колку беше исчекувана и со каква 
радост беше дочекана денешната само
стојна држава Република Македонија.

Децата се голема радост, гордост, на
деж, постоење и иднина. И сите досегаш
ни учители со огромен жар и љубов рабо
теа, ги учеа, ги воспитуваа и ги образуваа 
најмладите. Повеќето од тие што работеа 
во училиштето навистина направија, ре
чиси, пионерски, восхитувачки резултати, 
меѓу кои посебно место има наставничка
та Благица Дафовска, која од почетокот 
до денес е со децата.

Кога излегуваат од училишните клупи, 
дечињата знаат за македонското име, по
стоење, култура, обичаи. Знаат за сè она 
што е Македонија како заедничка татко
вина. Пресреќни и презадоволни, дечиња
та велат дека во своите срца ја носат Ма
кедонија, неизмерно ја љубат и ѝ ги пеат 
најубавите песни.

Досегашните учители во неделното 
училиште при црквата „Свети Климент 
Охридски“ биле: попадијата Тодорка По
пова, Љупчо Спасевски, Благица Дафов
ска, Алеко Стојановски, Никола Стојанов
ски, Бисера Микаровска, Фана Плетерска, 
Невена Аџиевска, Менка Кринчевска, 
Славка Хофман, Стефан Крушевски, Ма
рија Цонева и други, на кои треба да им се 
испрати голема благодарност за нивната 
љубов кон младите генерации, кон маке
донскиот јазик и кон Македонија.
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Besides folklore, it should be noted 
that the Macedonian language has a long 
history. It is not only used in Macedonia, it 
is also a means of communication among 
the Macedonian emigrants. In the church 
“St. Clement of Ohrid” in Toronto, especially 
in the additional school in Macedonian 
language, the traditions for nurturing the 
mother tongue are continued. Therefore, the 
care for the youngest generation, for young 
children, is part of the work of the church 
administrations.

Efforts and lot of time are put when it 
comes to the legacy left by our ancestors.  
The goal is to teach the Macedonian youth 
to speak, to write and to read in their native 
Macedonian language. They really learn and 
remember the language of their fathers, 
mothers and grandfathers, brought into the 
new environment.

In this way, the children remember and are 
proud of their origin, their roots and they stay 
close to their fathers’ native land of Macedonia, 
learning its history, geography, learning more 
about Macedonian revolutionaries, uprisings, 
struggles, learning about the Macedonian 
rivers, lakes, mountains, villages and cities. 
Thus, they will learn, find out, and remember 
much more about their roots. They will find 
out how expensive the freedom is, how long it 

was expected, and with what joy the present-
day independent Republic of Macedonia was 
greeted.

Children are great joy, pride, hope, existence 
and future. And all the teachers with great 
enmity and love, taught, and educated the 
youngest. Most of those who worked in the 
school really achieved, almost pioneering, 
admirable results, among which a special 
place belongs to the teacher Blagica Dafovska.

When they leave the school desks, the 
children know about the Macedonian name, 
existence, culture, customs. They know 
everything about Macedonia as a common 
homeland. Enthusiastic and satisfied, the 
children say that they carry Macedonia in 
their hearts, they love it immensely, and sing 
the most beautiful songs about Macedonia.

The teachers in the Sunday school of the 
church St. Clement of Ohrid were: the priest’s 
wife Todorka Popova, Ljupco Spasevski, 
Blagica Dafovska, Aleko Stojanovski, 
Nikola Stojanovski, Bisera Mikarovska, 
Fana Pleterska, Nevena Adzievska, Menka 
Krancevska, Slavka Hoffman, Stefan 
Krushevski, Maria Zonaeva and others, to 
whom great gratitude should be sent to them 
for their love for the young generations, 
towards the Macedonian language and 
towards Macedonia.



Од активностите на Македонците  во Торонто
From the activities of the Macedonians in Toronto



Од активностите на Македонците  во Торонто
From the activities of the Macedonians in Toronto



336 КАНАДА – ВТОРАТА ТАТКОВИНА НА СЕМЕЈСТВОТО ВИДИНОВСКИ 

Во годините што изминаа, од 
формирањето на МПЦ „Свети 
Климент Охридски“ до денес, 

семејството Видиновски било и е вклуче
но во работата и активностите на овој ма
кедонски центар. Црквата стана втор дом 
за многу македонски доселеници. Во Црк
вата членуваат, помагаат и даруваат број
ни ентузијасти, од кои голем дел не сакаат 
да им се спомене дури ни името, а работат 
и придонесуваат со силна љубов и жар. 

Тоа го прават поради вербата во она 
што го даваат, а тоа е за доброто на сите, 
кои со гордо кренати глави и полни срца, 
со силен восхит зборуваат и раскажуваат 
за патот по кој тргнал Македонецот за да 
стаса денес до вакви национални зданија 
и до толку импозантни постигнувања.

Активностите на овој Божји храм се 
извонредни, величествени, трајни. Оваа 
Црква била домаќин на бројни црков
но-народни собори, на добротворни и ху
манитарни акции, на средби на млади и 
на интернационални дружења. Во трите 
црковни сали се одржуваат драмски прет
стави, се пеат песни, се играат македон
ски ора, се негува мајчиниот македонски 
јазик, а дечињата тука ги научуваат пр
вите букви од кирилицата, од азбуката на 

АСОЦИЈАЦИИ ВО 
ЦРКВАТА „СВЕТИ 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

која пишуваат, читаат и учат Македонци
те во татковината и ширум светот.

Во црквата „Свети Климент Охридски“, 
на 1 август 1969 година е извршено восто
личувањето на тогашниот викарен епи
скоп тивериополски, господин Кирил на 
новоформираната Американско-канад
ско-австралиско-македонска епархија. 
Чин што е запишан со големи букви во 
историјата на Македонската православна 
црква во дијаспората. Потоа, во октомври 
истата година, во овој храм се одржа Пр
вото епархиско собрание, а во септември 
1975 година таа беше домаќин на првиот 
Црковно-народен собир на Епархијата, кој 
четири децении го организираат црков
ните општини во Канада и САД.

Со обновувањето на Охридската архи
епископија во лицето на Македонската 
православна црква и со изградбата на 
првите македонски православни цркви 
во дијаспората се направи пресврт во ма
кедонското движење во Торонто. Тоа, спо
ред делото „Македонските православни 
црковни општини во Австралија, САД и 
Канада“ од авторот на овие редови, стана 
еден од најпознатите црковно-просвет
ни центри на Македонците во Северна 
 Америка.
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In the years since the foundation of 
the MOC “St. Clement of Ohrid “, the 
Vidinovski family has been involved in 

the work and activities of this Macedonian 
center. The church became the second home 
for many Macedonian settlers. There are 
many enthusiasts, who are members of the 
Church and assist and donate. Many of them 
do not want their name to be mentioned, 
although they work and contribute with 
strong love and commitment.

They do this because they believe in what 
they give, which serves to the benefit of all 
who with proudly raised heads and full hearts, 
with a great admiration speak and tell about 
the way the ordinary Macedonian went 
through to reach such national buildings 
and such impressive achievements.

The activities of this temple of God are 
remarkable, magnificent, permanent. This 
church hosted numerous church-national 
assemblies, charity and humanitarian 
activities, youth meetings and international 
meetings. In the three church halls, plays 
are performed, songs are sung, Macedonian 
dances are danced, the mother tongue is 
nurtured, and the children here learn the first 
letters of the Cyrillic alphabet, the alphabet 
from which the Macedonians write, read and 
study in their homeland and around the world.

ASSOCIATIONS WITHIN 
THE CHURCH 

“ST. CLEMENT OF OHRID”

In the church “St. Clement of Ohrid “, on 
August 1, 1969 the enthronement of the then 
vicar-bishop of Tiveriopol, Cyril of the newly 
established American-Canadian-Australian-
Macedonian Diocese took place. An act 
which is written in capital letters in the 
history of the Macedonian Orthodox Church 
in the Diaspora. Then, in October of the 
same year, the First Eparchy Assembly was 
held in this temple, and in September 1975 it 
hosted the first Church-National Assembly 
of Diocese, which has been organized by 
the church communities in Canada and the 
United States for four decades.

With the renewal of the Ohrid 
Archbishopric as the Macedonian Orthodox 
Church and the construction of the 
first Macedonian Orthodox churches in 
the diaspora, a turn in the Macedonian 
movement in Toronto was made. According 
to the book “Macedonian Orthodox Church 
Communities in Australia, USA and Canada” 
by the author of these lines, it became one of 
the most famous religious and educational 
centers of the Macedonians in North 
America.

Therefore, it can be rightfully said that 
the Macedonian Orthodox Churches in the 
overseas, European and other countries are 
spiritual, national, cultural, educational, 
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Затоа, со право може да се каже дека 
македонските православни цркви во пре
куокеанските, европските и други земји се 
духовни, национални, културно-просвет
ни, фолклорни, литературни и спортски 
центри, каде се слуша и се продолжува ве
кот на македонскиот збор. Таму работат 
етнички фолклорни групи и секции кои се 
вистински амбасадори на богатиот маке
донски фолклор, а во исто време, цркви
те се место за собирање и другарување на 
младите генерации од македонско потек
ло од сите делови на етничка Македонија.

Црквата „Свети Климент Охридски“ во 
Торонто е прва македонска православна 
црква во Канада, која е катедрална и е 
една од најзначајните и најпознатите црк
ви и културно-просветни институции на 
Македонците во Северна Америка и по
широко.

Денес, црквата Свети Климент Охрид
ски поседува убав храм, во кој има рез
бан иконостас, а целиот храм е исполнет 
со живописни фрески и икони, дело на 
познатиот и признат академски сликар 
Ѓорѓи Даневски. Има три сали за над 2.000 
посетители, потоа кујна, помошни про
стории и паркинг. Зградата на црквата е 
реновирана и претставува убав прилог на 
канадската култура.

Во состав на црковната општина ра
ботат Играорната група „Македонка“, 
Литературното друштво „Браќа Милади
новци“, Женската секција, Драмската сек
ција, Библиотеката, Неделното училиште, 
Шаховската и спортската секција, Црков
ниот хор и други групи. Во просториите на 
црквата се задоми и работи Пензионер
скиот клуб „Гоце Делчев“, кој секој четвр
ток организира ручек за пензионерите и 
другите Македонци на тие простори.

Покрај ансамблот „Македонка“, на чие 
чело цели 55 години е Алек Петличков, 
во состав на Македонската православна 
црква „Свети Климент Охридски“ со успех 
работи Македонското неделно училиште, 

кое е место каде се продолжуваат тради
циите и се негува мајчиниот македонски 
јазик. Тоа постои од самото формирање 
на црквата до денес. Во него се школува
ле голем број ученици и предавале бројни 
наставници, меѓу кои најдолго биле Нико
ла Стојановски и Блага Дафовска, кои за
едно со бројни наставници и ентузијасти 
придонеле во процесот на образованието, 
културата и религијата.

Драмската секција при Црковната 
општина „Свети Климент Охридски“, пак, 
започна да работи во 1984 година. Во те
кот на своето постоење се појави со шест 
драмски претстави. Таа своите претстави, 
главно, ги изведуваше во просториите на 
црквата „Свети Климент Охридски“. На
стапила и во некои театри во градот, како 
и на приредбата „Оро македонско“, во ор
ганизација на Македонско-канадската 
федерација. Настапила во градот Виндзор 
и во Република Македонија, на театарски
те денови „Војдан Чернодрински“ во При
леп и на други места.

Црковниот хор при Македонската пра
вославна црква „Свети Климент Охрид
ски“ беше формиран во осумдесеттите 
години на минатиот век во помал состав 
и со скромни обиди. Денес тој претставу
ва значаен фактор во црковното живеење 
и, под раководство на професорот по му
зика Филип Ангелковски е еден од најдо
брите македонски црковни хорови. Глав
но, настапува за време на одржувањето 
на светите богослужби секоја недела и на 
големите христијански празници, а наста
пува и надвор од црквата на други мани
фестации. Во хорот членуваат дваесет
тина љубители на македонското црковно 
пеење од различна возраст по потекло од 
етничка Македонија.

Шаховскиот клуб во црквата „Свети 
Климент Охридски“, пак, е една од пом
ладите но активни секции на црквата. Во 
последно време постигнува забележливи 
резултати, под раководство на  Страшо 
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folklore, literary and sports centers, where 
the Macedonian word is heard and spread. 
There are ethnic folk groups and sections 
that are genuine ambassadors of the rich 
Macedonian folklore, and at the same time 
the churches are a place for gathering and 
friendship among young generations of 
Macedonian origin from all parts of ethnic 
Macedonia.

The church “St. Clement of Ohrid” in 
Toronto is the first Macedonian Orthodox 
Church in Canada, which is a cathedral and is 
one of the most important and most famous 
churches and cultural and educational 
institutions of the Macedonians in North 
America and beyond.

Today, the church of “St. Clement of 
Ohrid” is a beautiful temple, with a carved 
iconostasis, and the whole church is 
decorated with picturesque frescoes and 
icons, the work of the famous and recognized 
academic painter Gjorgji Danevski. There 
are three halls which can accommodate over 
2,000 visitors, a kitchen, utility rooms and 
a parking lot. The church building has been 
restored and is a nice contribution to the 
Canadian culture.

Within the church municipality, the 
dancing group “Makedonka”, the Literary 
Society “Miladinov Brothers”, the Women’s 
Section, the Drama Section, the Library, the 
Sunday School, the Chess and Sports Section, 
the Church Choir and other groups work. The 
pensioners’ club “Goce Delchev” found its home 
and work in the premises of the church, which 
serves lunch every Thursday for pensioners 
and other Macedonians in those areas.

Within the Macedonian Orthodox Church 
“St. Clement of Ohrid”, the Macedonian 
Sunday school operates successfully, 
which is the place where the traditions 
are continued and the native Macedonian 
language is nourished. It exists from the 
very formation of the church to this day. 
A number of students were educated by 
numerous teachers, including Nikola 

Stojanovski and Blaga Dafovska, who 
together with numerous teachers and 
enthusiasts contributed to the educational 
process, culture and religion.

The drama section of the church “St. 
Clement of Ohrid “, in turn, started to work 
in 1984. During its existence, it performed 
six plays. It performed its plays mainly in 
the premises of the church “St. Clement of 
Ohrid”. It also performed in some theaters 
in the city, as well as in the show “Oro 
Makedonsko”, organized by the Macedonian 
Canadian Federation. It performed in the city 
of Windsor and in the Republic of Macedonia, 
on the theater days “Vojdan Chernodrinski” 
in Prilep and elsewhere.

The church choir of the Macedonian 
Orthodox Church “St. Clement of Ohrid” was 
formed in the eighties with a small number 
of singers and with modest attempts. Today 
it is an important factor in the church 
life and, under the direction of the music 
professor Filip Angelkovski, is one of the 
best Macedonian church choirs. Usually 
it performs during the sacred worship 
every week and on the occasion of the 
great Christian holidays, and also performs 
outside the church at other manifestations. 
Around 20 lovers of the Macedonian church 
singing of different age, originating from 
ethnic Macedonia, are members of the choir.

Chess Club in “St. Clement of Ohrid “, 
is one of the most recent but very active 
sections of the church. Lately, it has achieved 
remarkable results, under the leadership 
of Strasho Mojsovski. The members of this 
club regularly compete in Ontario on several 
important tournaments. In the premises of 
the club, in the church “St. Clement of Ohrid” 
in 1992, for the first time a chess tournament 
was held with about 240 chess players from 
the province of Ontario.

The Pensioners’ Society “Goce Delchev”, 
as a branch of the church municipality “St. 
Clement of Ohrid” was founded in 1990. It 
is officially registered and is a part of the 
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Мојсовски. Членовите на овој клуб ре
довно се натпреваруваат во Онтарио на 
повеќе важни турнири. Во просториите 
на клубот, во црквата „Свети Климент Ох
ридски“ во 1992 година, за првпат беше 
одржан шаховски турнир на кој зедоа уче
ство околу 240 шахисти од провинцијата 
Онтарио.

Друштвото на пензионерите „Гоце 
Делчев“, пак, како гранка на Црковната 
општина „Свети Климент Охридски“ беше 
основано во 1990 година. Тоа е официјал
но регистрирано и е во состав на Органи
зацијата „Обединети пензионери на Он
тарио“. Во него можат да членуваат лица 
со надминати 55 години. Друштвото во 
просториите на црквата „Свети Климент 
Охридски“ има свој клуб, кој работи од по
неделник до петок. Тоа е од отворен тип и 
во него можат да членуваат и припадни
ци на други етнички групи. Секој четврток 
пензионерите организираат заеднички 
ручек.

Затоа, со право се вели дека денес во цр
ковниот храм „Свети Климент  Охридски“ 

доаѓаат Македонци од сите делови на То
ронто за да се помолат пред олтарот на Го
спод за здравје и живот, за успех и среќа. 
Богослужбите секогаш се следат од многу 
народ, а венчавките и крштевките ги об
лагородуваат душите на Македонците, а 
црковните секции се собиралишта за сите 
доселеници.  

Тие се најдобриот показател дека маке
донската етничка заедница има напредок 
и дека се шири, се развива и мултипли
цира. Ако македонскиот народ во татко
вината е распарчен на повеќе страни, ако 
судбината сакала тој да се расели на мно
гу меридијани, тука, во Торонто, на едно 
место е заедно, како да е во Македонија.

Во изминатите години Рада и Бор
че Видиновски се активни и во другите 
македонски православни цркви и тоа: 
„Свети Димитрија Солунски“ во Маркам 
и „Света Недела“ во Пикерин, а особено 
учество имаат во манастирската црква 
„Свети Илија“, која се наоѓа во местото на 
Македонската национална организација 
„Обединети Македонци“.

Поранешниот  Црковен хор    The previous Church Choir
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organization “United Pensioners of Ontario”. 
Members of this society can be people over 
55 years of age. The Society in the premises 
of the church “St. Kliment Ohridski “has its 
own club, which is open from Monday to 
Friday. It is of an open type and it can include 
members of other ethnic groups. Every 
Thursday pensioners organize a joint lunch.

Therefore it is rightly said that today in 
the church “St. Clement of Ohrid “are coming 
Macedonians from all parts of Toronto to pray 
before the altar of the Lord for health and life, 
for success and happiness. Church services 
are always attended by many people, and 
weddings and baptizing ennoble the souls of 
the Macedonians, and the church sections are 
places of gathering for all immigrants.

They are the best indicator that the 
Macedonian ethnic community has 
progressed and that it is expanding, 
developing and multiplying. If the 
Macedonian people in the homeland were 
disassembled on many sides, if the fate 
wanted to displace it on many meridians, 
here, in Toronto, it is together in one place, 
as if it was in Macedonia.

In the past years, Rada and Borche 
Vidinovski are active in other Macedonian 
Orthodox churches, such as: “St. Dimitrija 
Solunski” in Markham and “Sveta Nedela” in 
Pickering, and especially in the monastery 
church “St. Ilija”, located in the place of the 
Macedonian National Organization “United 
Macedonians”.

 Во црквата „Св. Климент Охридски“    In the church of St. Clement of Ohrid





Рада со своите домашни производи    Rada with her domestic products

Новиот Црковен хор    The new Church choir
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РАДА И БОРЧЕ – 
ДЕЛ ОД ЛИТЕРАТУРНОТО 

ДРУШТВО
„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

Литературното друштво „Браќа 
Миладиновци“, кое работи во 
состав на МПЦ „Свети Кли

мент Охридски“ во Торонто. За активно
стите на Друштвото и Црквата, авторот 
на овие редови Славе Николовски-Катин 
ќе напише дека во годините што изминаа, 
од формирањето на МПЦ „Свети Климент 
Охридски“ во Торонто па до денес, таа ста
на втор дом за многу македонски доселе
ници. Во Црквата членуваат, помагаат и 
даруваат бројни ентузијасти, кои работат 
и придонесуваат со силна љубов и жар. 

Тоа го прават поради вербата во она 
што го даваат, а тоа е за доброто на сите 
кои со гордо кренати глави и полни срца, 
со силен восхит зборуваат и раскажуваат 
за патот по кој тргна Македонецот за да 
стаса денес до вакви национални зданија 
и до толку импозантни постигнувања. 

Активностите на овој Божји храм се 
извонредни, величествени, трајни. МПЦ 
„Свети Климент Охридски“ во Торонто 
била домаќин на бројни црковно-народни 
собори, на добротворни и хуманитарни 
акции, на средби на млади и на интер
национални дружења. Во трите црковни 
сали се одржуваат драмски претстави, се 
пеат песни, се играат македонски ора, се 

негува мајчиниот македонски јазик, а де
чињата тука ги научуваат првите букви од 
кирилицата, од азбуката на која пишува
ат, читаат и учат Македонците во татко
вината и ширум светот.

Во една од салите на црквата „Свети Кли
мент Охридски“ во Торонто, во приквечер
ните часови на 6 март 1987 година, се одржал 
состанок на истомисленици кои истакнале 
дека од пресудно значење и повеќе од по
требно било да се формира литературно 
друштво во македонската иселеничка сре
дина во Канада.  Членството на друштвото 
значително се зголемило во 1989 година, па 
според податоците во списанието „Литера
турна мисла“, год. 2, бр. 3, септември 1990 
година, неговиот број изнесувал 46 редовни 
и 10 почесни членови, што претставувало 
бројка за почит и  респект. 

Инаку, во август 1989 година, излезе 
првиот број на списанието „Литератур
на мисла“. Посебно треба да се одбеле
жи податокот дека од мај 1990 година, 
Друштвото било организатор и домаќин 
на манифестацијата „Денови на македон
ската култура“, која стана традиционална 
форма и содржина во неговата работа и 
 дејствување. 
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RADA AND BORCHE – 
A PART OF THE 

LITERARY ASSOCIATION
“MILADINOV BROTHERS“

Тhe Literary Society “ Miladinovci 
Brothers “, which works within 
the MOC “St. Clement of Ohrid” 

in Toronto. About the activities of the 
Society and the Church, the author of these 
lines Slave Katin will write that in the 
years since the foundation of the MOC “St. 
Clement of Ohrid” in Toronto to this day, 
it has become the second home for many 
Macedonian settlers. Members of the Church 
are numerous enthusiasts who work, assist 
and contribute to the life of the church with 
their strong love and zeal. 

They do it because of their belief in what 
they give, and that is for the sake of all who 
with proudly raised heads and full hearts, 
with a great admiration speak and tell about 
the way that the Macedonian man took in 
order to reach today such national buildings 
and so impressive achievements. 

The activities of this temple of God are 
remarkable, magnificent, lasting. MOC “St. 
Clement of Ohrid” in Toronto was a host 
of numerous church national assemblies, 
charity and humanitarian actions, 
meetings of young people and international 
gatherings. In the three church halls there 
are drama performances, songs are sung, 

Macedonian dances are danced, the mother 
tongue is nurtured, and the children there 
learn the first letters of the Cyrillic alphabet, 
the alphabet which is written, read and 
taught by the Macedonians in the fatherland 
and around the world.

 In one of the halls of the church “St. 
Clement of Ohrid” in Toronto, in the evening 
of March 6, 1987, a meeting of like-minded 
people was held that pointed out that it is of 
crucial importance and more than necessary 
to form a literary society in the Macedonian 
emigrant environment in Canada. 

The year 1989 is the time when the 
membership of the society was significantly 
increase, and according to the data in the 
journal “Literary thought”, year. 2, no.3, 
September, 1990, there are 46 regular and 
10 honorary members, which number of the 
members is to be respected. In August 1989, 
the first issue of the “Literary Thought” 
magazine was published.

 In particular, it should be noted that 
from May 1990, the Literary Society was 
the organizer and host of the manifestation 
“Days of Macedonian Culture”, which became 
a traditional form and scope of its work and 
activities. 
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Не ретко, нивни гости и соработници 
биле писатели, културни и научни работ
ници од републиката, а станале и почесни 
членови, меѓу кои: Анте Поповски, Орде 
Ивановски, Божин Павловски, Блаже Ри
стовски, Мето Јовановски, Јордан Плев
неш, Вера Стојчевска-Антиќ, Коле Ман
гов, Славе Николовски-Катин, Љубиша 
Георгиевски, Петар Темелковски, Петре 
М. Андреевски, Вангел Божиновски, Ката 
Мисиркова-Руменова, Илинден Спасе, 
Раде Силјан и други. 

Нема приредба, одбележување на зна
чајни настани и личности од македон
ската историја и култура во кои не уче
ствуваат и овие творци и вљубеници во 
пишаниот збор, а кои се одржуваат во 
Канада или, пак, во Соединетите Амери
кански Држави. Нераскинлива, и за нив 
најзначајна, е врската со татковината. 
Остварена е соработка со Друштвото на 
писателите на Македонија, традиционал
ното учество на Струшките вечери на пое
зијата, на Рациновите средби, објавени се 
прилози на страниците на македонските 
весници, списанија и книжевна периоди
ка, а се преземени и други активности. 

Спомените од детството, неизмерна
та љубов кон родната грутка – се најлич
ни цветови што никогаш не свенуваат во 
човековата душа и во неа се носат трајно 
како пресувани во хербариум. Оттука, но
сталгијата се напластува на сè и таа ста
нува сино небо со илјадници трепкави 
и светли ѕвезди во кои спие човековиот 
поглед. Се множат најубавите соништа и 
од далечните и студени северни краишта, 
летнуваат како бели гулаби, симболи на 
сите копнежи и стремежи, мечти и со
ништа, летнуваат кон југ како ненапиша
но писмо, како единствена можност да се 
биде свој и среќен. 

Четириесетината членови на Литера
турното друштво „Браќа Миладиновци“ 
се работници, интелектуалци, учени
ци, студенти, пензионери... Тоа се чета 

 избраници кои со силата и со моќта на ма
кедонскиот збор војуваат и опстојуваат; 
патем, да забележиме дека неколкумина 
од нив пишуваат на англиски јазик и во 
светот ја шират вистината за Македонија. 

Нивното творештво, и во минатото 
како и денес, претставува потребна и 
суштинска активност на сопственото ис
трајување во историјата на светот. А нив
ното главно оружје е мајчиниот збор, ма
кедонскиот литературен јазик кој денес 
има изборено свое место во ризницата на 
светските јазици и култури, јазик што се 
изучува во светот, а со кој непомирливо се 
војува против сите негирања и присвоју
вања, особено од соседните земји. 

Затоа, со право се вели дека дел од ма
кедонската историја и иднина, огледало 
на реалноста и сегашноста, претставуваат 
Македонците и нивната работа и актив
ност во Канада. 

Инаку, во црквата „Свети Климент Ох
ридски“, на 1 август 1969 година е изврше
но востоличувањето на тогашниот вика
рен епископ тивериополски, г. Кирил на 
новоформираната Американско-канад
ско-австралиско-македонска епархија. 
Чин што е запишан со големи букви во 
историјата на Македонската православна 
црква во дијаспората. Потоа, во октомври 
истата година, во овој храм се одржа Пр
вото епархиско собрание, а во септември 
1975 година таа беше домаќин на првиот 
Црковно-народен собир на Епархијата, кој 
со децении го организираат црковните 
општини во Канада и Соединетите Аме
рикански Држави. 

Со обновувањето на Охридската архие
пископија во лицето на Македонската пра
вославна црква и со изградбата на првите 
македонски православни цркви во дијас
пората се направи пресврт во македонско
то движење во Торонто. Тоа, според дело
то „Македонските православни црковни 
општини во Австралија, САД и Канада“ 
од авторот на овие редови, стана еден од 
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Often, their guests and associates were 
writers, cultural and scientific workers from 
the Republic of Macedonia, and became 
honorary members, among which: Ante 
Popovski, Orde Ivanovski, Bozin Pavlovski, 
Blaze Ristovski, Meto Jovanovski, Jordan 
Plevnes, Vera Stojcevska-Antic, Kole 
Mangov, Slave Nikolovski-Katin, Ljubisa 
Georgievski, Petar Temelkovski, Petre 
M. Andreevski, Vangel Bozinovski, Kata 
Misirkova-Rumenova, Ilinden Spase, Rade 
Siljan and others. 

There is no performance, celebration 
of important events and figures of the 
Macedonian history and culture in which 
these creators and lovers in the written word 
do not take part, which are held in Canada or in 
the United States. Unbreakable, and for them 
the most significant, is their connection with 
the fatherland. Cooperation with the Writers 
Association of Macedonia was realized, the 
traditional participation of the Struga Poetry 
Evenings at the Meetings of Racin articles 
on the pages of Macedonian newspapers, 
magazines and periodicals were published, 
and other activities were undertaken. 

Memories of childhood, the unbreakable 
love toward the native country - are the most 
beautiful flowers that never languish in the 
human soul and are worn permanently as 
being pressed into a herbarium. Hence, 
nostalgia piles up on everything and it 
becomes a blue sky with thousands of 
flashing and bright stars in which the human 
look is sleeping. The most beautiful dreams 
come from the distant and cold northern 
regions, they fly like white pigeons, symbols 
of all desires and aspirations, fantasies and 
dreams, fly to the south as an unwritten 
letter, as the only opportunity to be their 
own and happy.

The 40 members of the literary society 
“Miladinovci Brothers” are workers, 
intellectuals, pupils, students, pensioners... 
They are a company of chosen persons who 

are fighting and surviving with the power 
of the Macedonian word; in addition, let’s 
notice that some of them write in English 
and spread the truth about Macedonia 
around the world

Their work, both in the past and today, is a 
necessary and essential activity of their own 
endeavor in the history of the world. And 
their main weapon is the mother tongue, the 
Macedonian literary language that today 
has fought for its place in the treasury of 
world languages and cultures, a language 
that is studied in the world, and which is used 
as weapon all denials and appropriations, 
especially by the neighboring countries. 
Therefore, it is rightly said that part of the 
Macedonian history and future, a mirror of 
reality and present, are Macedonians and 
their work and activity in Canada. 

However, on August 1, 1969, in the church 
“St. Clement of Ohrid”, the enthronement 
of the then vicar bishop of Tiveriopol, 
Mr. Cyril of the newly formed American-
CanadianAustralian-Macedonian Diocese. 
An act tat is written in capital letters in 
the history of the Macedonian Orthodox 
Church in the Diaspora. Then, in October 
the same year, the First Eparchy Assembly 
was held in this temple, and in September 
1975 it was a host of the First Church and 
People’s Assembly of the Diocese, which has 
been organized by the church communities 
in Canada and the United States for four 
decades. 

With the renewal of the Ohrid 
Archbishopric in the face of the Macedonian 
Orthodox Church and the construction of the 
first Macedonian Orthodox churches in the 
diaspora, a turn in the Macedonian movement 
in Toronto was made. According to the work 
“Macedonian Orthodox Church Communities 
in Australia, USA and Canada” by the author 
of these lines, it became one of the most 
famous religious and educational centers of 
the Macedonians in North America. 
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најпознатите црковно-просветни центри 
на Македонците во Северна Америка.

Денес, македонските доселеници во 
Канада со гордост ја истакнуваат својата 
национална и културна македонска при
падност. Уште поголема благодарност на 
мултикултурната политика, тие со голем 
ентузијазам и полет ги негуваат своите 
народни традиции; го презентираат својот 
богат фолклор, потоа на јавни места ги 
пеат своите народни песни и ги играат 
убавите македонски ора. Всушност, Ма
кедонците во Торонто го афирмираат ма
кедонското име, културно-историското 
минато и сегашноста на етничка Македо
нија, а во исто време се дел на мултикул
турното општество на Канада. 

Црквата „Свети Климент Охридски“ во 
Торонто е прва македонска православна 
црква во Канада, која е катедрална и е една 
од најзначајните и најпознатите цркви и 
културно-просветни институции на Маке
донците во Северна Америка и пошироко.

 Делото „Корени“ е едно од позначајни
те поетски остварувања на членовите на 
Литературното друштво „Браќа Милади
новци“ при Македонската православна 
катедрална црква „Свети Климент Охрид
ски“ од Торонто. Тоа, всушност, претста
вува излив на чувства, желби, соништа, 
копнежи, болки, вистини, страдања и ра
дости, како и израз на голема љубов кон 
македонскиот и англискиот јазик. 

Треба да се нагласи дека поетите Ка
наѓани од македонско потекло се блиски 
со Македонија, а  истовремено претставу
ваат и дел од секојдневието и од вистина
та на демократска Канада. Затоа, нивните 
поетски остварувања се тесно поврзани 
со родниот крај, а имаат силни носталгич
ни изливи на љубов кон старата и новата 
татковина. 

Членовите на друштвото „Браќа Ми
ладиновци“ застапени со свои песни во 
ова дело, се и поети и чувари и вистински 
 амбасадори на татковината, на јазикот, 

на литературата и на македонскиот и ка
надскиот народ и нација, воопшто. Овие 
дострели се изразени во голем број нивни 
песни, од кои дел од нив се дадени во ори
гинал, иако авторот си зборува на својот 
дијалект. 

Делото „Корени“ („Канадско-македон
ски литературни визии“) е поделено на два 
дела. Во првиот дел се застапени 7 членови 
на Друштвото кои своите поетски изразу
вања ги остваруваат, пред сé, на англиски 
јазик, а, исто така, и на македонски јазик. 
Тие се: Доне Качоров, Жаки Роберц, Анџе
ло Сидер, Пеци Сидер, Лена Талевска–Та
скас и Едвард Спиро Томсон. Во вториот 
дел, пак, се претставени 20 поети од ма
кедонско потекло. Тие се: Герман Алаба
шовски, Стево Букчев, Борис Видиновски, 
Рада Видиновска, Благица Дафовска, Дра
гица Димовска, Мицко Димовски, Алексо 
Лозановски, Неда Лозановска, Костадин 
Малков, Страхил Наумов, Коле Петковски, 
Вера Вржовска–Петревска, Стив Плакас, 
Дана Скотланд, Круме Старковски, Нада 
Стојчевска, Георги Ф. Тодоровски, Дими
тар Цонев и Ратка Шапас. Тие се членови 
на Друштвото „Браќа Миладиновци“, кои 
живеат во Торонто и околните места, а кои 
своите поетски остварувања ги изразуваат 
само преку својот мајчин македонски ја
зик, чија матица, чие јадро е родната земја 
Македонија. 

Ова дело може да се третира како една 
богата, автентична и значајна современа 
хроника на македонското иселеничко жи
веење во Канада. Меѓутоа,  истовремено, 
ова дело претставува и значаен прилог кон 
македонската и канадската поетска култу
ра и културна книжнина. Тој факт на кни
гата ѝ дава посебна привлечност и атрак
тивност што се потврдува со скромните 
поетски остварувања на авторите. Затоа, 
може да се каже дека ова дело претставу
ва скапоцен прилог и придонес кон попол
нувањето на празнината од вакви и сродни 
содржини кај Македонците од сите делови 
на Македонија кои живеат во дијаспората.



349CANADA - THE SECOND HOMELAND OF THE FAMILY VIDINOVSKI

VIDINOVSKI • SLAVÈ KATIN

Today, Macedonian immigrants in Canada 
are proud of their national and cultural 
Macedonian affiliation. It is a greatest 
appreciation of multicultural politics. With 
great enthusiasm they foster their national 
traditions; present their rich folklore, they 
sing their folk songs and dance beautiful 
Macedonian dances in public places. In fact, 
the Macedonians in Toronto are affirming 
the Macedonian name, the cultural and 
historical past and the present of ethnic 
Macedonia, and at the same time they are 
part of Canada’s multicultural society. 

The church “St. Clement of Ohrid” in 
Toronto is the first Macedonian Orthodox 
Church in Canada. “St. Clement of Ohrid” 
is a cathedral church and one of the most 
important and most famous churches and 
cultural and educational institutions of the 
Macedonians in North America and beyond. 

The work “Roots” is one of the more 
significant poetic achievements of the 
members of the Literary Society “Miladinovci 
Brothers” within the Macedonian Orthodox 
Cathedral Church “St. Clement of Ohrid” 
from Toronto. This, in fact, is a burst of 
feelings, desires, dreams, longings, pains, 
truths, sufferings and joys, and an expression 
of great love for the Macedonian and English 
languages. 

It should be emphasized that Canadian 
poets of Macedonian origin are close to 
Macedonia, and at the same time they 
represent part of everyday life and the truth 
of democratic Canada. Therefore, their 
poetic achievements are closely related 
to their native land, and they have strong 
nostalgic outbursts of love for the old and 
new homeland. 

The members of the “Miladinov Brothers” 
company, represented by their poems in 
this work, are poets and guards and genuine 
ambassadors of the fatherland, language, 
literature and the Macedonian and Canadian 

people and nation, in general. These 
achievements are expressed in many of their 
poems, wherein some of them are given in 
the original, although the author speaks in 
his dialect. 

The work “Roots” (“Canadian-Macedonian 
literary visions”) is divided into two parts. 
In the first part, 7 members of the Society 
represent their poetic expressions, primarily 
in English, as well as in Macedonian 
language. They are: Done Kaczorov, 
Jackie Roberts, Angelo Sider, Peci Sider, 
Lena Talevska - Taskas and Edward Spiro 
Thomson. In the second part, 20 poets of 
Macedonian origin are presented. They 
are: German Alabashovski, Stevo Buckhev, 
Boris Vidinovski, Rada Vidinovska, 
Blagica Dafovska, Dragica Dimovska, 
Micko Dimovski, Alekso Lozanovski, Neda 
Lozanovska, Kostadin Malkov, Strahil 
Naumov, Kole Petkovski, Vera Vrzhovska- 
Petrevska, Stiv Plakas, Dana Scotland, 
Krume Starkovski, Nada Stojcevska, Georgi 
F. Todorovski, Dimitar Tsonev and Ratka 
Shapas. They are members of the “Miladinov 
Brothers” Society, who live in Toronto and 
the surrounding places, and express their 
poetic achievements only through their 
native Macedonian language, brought from 
their native country Macedonia. 

This work can be treated as one rich, 
authentic and significant contemporary 
chronicle of the Macedonian emigrant 
living in Canada. At the same time, this 
work is also a significant contribution to the 
Macedonian and Canadian poetry culture 
and cultural legacy. That fact gives the book 
a special attractiveness, which is confirmed 
by the authors’ modest poetic achievements. 
Therefore, it can be said that this work 
is a valuable contribution to satisfy the 
need of such and related contents among 
Macedonians from all parts of Macedonia 
who live in the Diaspora.



Рада со видни личност    Rada with famous people
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Makedonsko literaturno dru{tvo 
"Bra}a Miladinovci - Toronto

30 години постоење на Литературното Друштвото „Браќа 
Миладиновци“ од Торонто, безброј поетски и прозни пораки од 
креативното перо на авторите, а ним не им се знае ни бројот, ни 
набојот. Сал едно е знајно: - дишат и творат омаени татковински, 
се будат со стих што мириса на расцутениот мај крај Врадар, опива 
како липите на Широк Сокак и заплискува како водените изблици на 
Охридското Езеро во Црниот Дрим на залезот од август.
Понекогаш чиниш дека штом ги отвориш прозорците ќе го здогледаш 

Кајмакчалан или Белото Море, а ако ги затвориш ќе продолжиш да 
ја сонуваш Македонија онака стемена и голема, распослана дур до 
Нијагарините водопади.
Драги вљубеници во пишаниот збор  ова катче од ,,Македонија,, им 
го посветуваме токму ним, на авторите и делата од друштвото на 
писателите ,,Браќа Миладиновци,,од Торонто. Уредник на рубриката 
е претседателот на друштвото 
г-ѓа Маја Доневска –Ивановска.

Стихозбирката „Поезијата – мојот живот“
(2018, 1-160) која содржи сто поетски остварувања на поетесата Рада 

Видиновска е издание на издавачката куќа „Македонска искра’“ од Скопје. Во 
нејзината поезија се испреплетени нејзините две татковини, Македонија и Ка-
нада. Затоа поетските дела што таа ги напишала претставуваат убав пример и 
патоказ на една честита и трудољубива канадска Македонка, на која таткови-
ните и’ е се’ и радост и тага и восхит...

Рада Крстевска-Видиновска е Канаѓанка од македонско потекло, родена во 
селото Живојно, Битолско. Таа ја напуштила својата родна земја – Македо-
нија, меѓутоа, спомените, мислата,  љубовта, тагата и патриотскиот дух кон 
татковината и својот народ не ја напуштиле. Ваквите проникнувања на овие 
хоризонтали во животот на Рада Видиновска и нејзиниот сопруг Борис (Борче) 
Видиновски, како и сите Македонци ширум светот, ја откриваат сликата за 
библиската природа на древната земјата на нивното потекло – Македонија.

Во 1970 година, Рада и Борис (Борче) Видиновски со своето семејство ја 
напуштиле Македонија и емигрирале во Канада, во Торонто, каде, во текот 
на изминатите четириесеттина години активно се вклучиле во македонските 
иселенички организации и црковни општини.

Демократска Канада е земјата каде Рада Видиновска стана македонски 
иселенички писател, поет, есеист и раскажувач. Затоа, може да се рече дека 
во нејзините скромни поетски рамки и преку нејзините дела се проектира 
македонската иселеничка историја. Таа е личност за почит и пример од кој 
можат и треба да се огледаат и други Македонци во двете татковини, Канада и 
Македонија.

Поетските дела на Рада Видиновска се промовирани на многу места во 
Република Македонија и на северноамериканскиот континент. Тоа придонело 
таа да е прв лауреат на наградата „Иселеничка грамота“ во 1992 година, што 
за првпат Матицата на иселениците од Македонија ја додели на „Струшките 
вечери на поезијата“ за најдобар поет од дијаспората. Рада е член на Дру-
штвото на писателите на Македонија од 1994 година, а, исто така,  и член на 
Медитеранската академија „Браќа Миладиновци“ од Струга.

Стихозбирката „Поезијата – мојот живот“, која содржи дел од нејзиното 
поетско остварувања од нејзините тринаесет стихозбирки, ќе остане таа вечно 

да се сеќава на сите нејзини објавени дела. Истовремено најновата стихозбирка ќе остане  како значаен иселенички документ за бројни 
поетски настани, дејства, личности, простори и збиднувања.

Сите четиринаесет поетски дела што ги напишала Рада Видиновска претставуваат убав пример за една  трудољубива иселеничка чија 
животната приказна, истовремено, е и скромен дел од историјата на нејзиното родно Живојно и Крстоар, (местото на брачното живеење со 
Борис Видиновски), на Македонците во дијаспората, а преку нив и на нивната татковина – Македонија.

Затоа, со право може да се каже дека Рада Видиновска во делото “Поезијата – мојот живот“ со нејзините поетски видувања настојува да 
навлезе во суштината на македонското и канадското живеење, на иселеничката вистина, слобода, иднина... Оттука и сознанието дека при 
општењето со ова дело не’ прави побогати за уште едно ново и продлабочено видување на поетското пренесување на земјата и народот на 
кој им припаѓа Рада Видиновска, која е горда што се чувствува како канадска Македонка или македонска Канаѓанка.
 

Пишува; СЛАВЕ КАТИН

Членови на Литературното друштво „Браќа Миладиновци“
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Борис Видиновски), на Македонците во дијаспората, а преку нив и на нивната татковина – Македонија.

Затоа, со право може да се каже дека Рада Видиновска во делото “Поезијата – мојот живот“ со нејзините поетски видувања настојува да 
навлезе во суштината на македонското и канадското живеење, на иселеничката вистина, слобода, иднина... Оттука и сознанието дека при 
општењето со ова дело не’ прави побогати за уште едно ново и продлабочено видување на поетското пренесување на земјата и народот на 
кој им припаѓа Рада Видиновска, која е горда што се чувствува како канадска Македонка или македонска Канаѓанка.

Пишува; СЛАВЕ КАТИН

Членови на Литературното друштво „Браќа Миладиновци“
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Македонската национална 
организација „Обединети 
Македонци“ од Торонто, 

Канада, во која има значаен придонес и 
Борче Видиновски, е прва национална ин
ституција во македонската дијаспора која 
ги собра Македонците од Торонто и поши
роко од Канада и САД, а кои потекнуваат 
од сите делови на Македонија да се орга
низираат на национална основа.

За прв претседател на Организацијата 
„Обединети Македонци“ во 1959 година, 
беше избран  доселеникот од Егејска Ма
кедонија Џеимс Сандерс, а потоа, претсе
датели биле познатите и признати исе
леници: Џан Гивенс, Џими Трентос, Тели 
Мариовче, Антон Павлов (Опашинов), 
Петре Василевски, Никола Стојановски, 
Бранко Стојчевски, Трајан Теговски, Мен
до Бакаловски, Стив Плиакес, Драган 
Џолгановски, Владе Гроздановски, Драги 
Стојковски, Борис Мангов и Џими Смагра
нов, од кои повеќемина биле избрани по
веќе пати на чело на Организацијата.

Денешен претседател е Мендо Бака
ловски, познат и признат активист во 
македонската заедница во Торонто, кој 
потекнува од селото Драгош, Битолско. 
Мендо Бакаловски бил неколку пати 

БОРЧЕ ВИДИНОВСКИ 
– АКТИВЕН ЧЛЕН 
НА „ОБЕДИНЕТИ 

МАКЕДОНЦИ“

претседател на Организацијата „Обедине
ти Македонци“, како и на Македонската 
православна црква „Свети Климент Ох
ридски“. За секретар на Организацијата, 
пак, е избрана младата и перспективна 
дама Елизабета Медичкова.

Инаку, во историјата на Организација
та „Обединети Македонци“ е забележано 
дека во педесеттите години од минатиот 
век се појави група Македонци, претежно 
од егејскиот дел на Македонија, која има
ше за цел да формира самостојна нацио
нална македонска организација. Притоа, 
беше поставено и прашањето за зачуву
вање на македонскиот национален иден
титет, како и обединување на македон
ските доселеници во Канада.

Првиот чекор, во оваа смисла, беше на
правен на пикникот во 1958 година. Овој 
пикник во националниот живот на Ма
кедонците во Торонто и пошироко има 
посебно значење. Тој претставува прв зна
чаен симбол на иселеничкото единство 
на Македонците од етничка Македонија. 
Меѓутоа, 28 април 1959 година е запишан 
со златни букви, биделќи на тој ден се 
одржа историската конференција, кога 
беше прифатен Уставот и беше донесено 
решение за формирање на  Македонската 
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BORCHE VIDINOVSKI – 
ACTIVE MEMBER 

OF “UNITED 
MACEDONIANS“

The Macedonian National Organi-
zation "United Macedonians" 
from Toronto, Canada, which 

has a significant contribution, and Borche 
Vidinovski, is the first national institution 
in the Macedonian Diaspora which gathered 
the Macedonians from Toronto and wider 
from Canada and the United States, who 
come from all parts of Macedonia to organize 
themselves on a national basis.

The first president of the “United 
Macedonians” organization was selected 
in 1959 by the immigrant from Aegean 
Macedonia James Sanders, and then the 
presidents were known and recognized 
immigrants: John Givens, Jimmy Trentos, 
Teli Mariovche, Anton Pavlov (Opashinov), 
Petre Vasilevski, Nikola Stojanovski, 
Branko Stojcevski, Trajan Tegovski, 
Mendo Bakalovski, Steve Pliakes, Dragan 
Dzolganovski, Vlade Grozdanovski, Dragi 
Stojkovski, Boris Mangov and Jimmy 
Smagranov, many of whom were selected 
several times as the leaders of the 
Organization.

Today's president is Mendo Bakalovski, 
a well-known and recognized activist in the 
Macedonian community in Toronto, who 

originates from the village of Dragosh, Bitola 
region. Mendo Bakalovski was a president 
of the organization "United Macedonians" 
several times as well as of the Macedonian 
Orthodox Church "St. Clement of Ohrid". 
The young and perspective lady Elizabeta 
Medichkova was elected the secretary of the 
organization.

However, it was noted in the history of 
the organization "United Macedonians" that 
in the 1950s of the last century a group of 
Macedonians, mostly from the Aegean part 
of Macedonia, appeared which had a goal to 
create an independent national Macedonian 
organization. In addition, the question of 
preserving the Macedonian national identity, 
as well as the unification of the Macedonian 
immigrants in Canada, was posed.

The first step, in this sense, was made 
at the picnic in 1958. This picnic has 
special significance in the national life of 
the Macedonians in Toronto and beyond. 
It is the first significant symbol of the 
immigrants’ unity of the Macedonians from 
ethnic Macedonia. However, April 28, 1959 
was written in gold letters. On that day the 
historic conference was been held, when the 
Constitution was adopted and a decision was 
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национална организација „Обединети 
Македонци“.

Со тоа Организацијата „Обединети Ма
кедонци“ започна со решавање на значај
ни иселенички прашања на Македонците 
во Канада. Едно од важните прашања и 
задачи и потреби на македонските до
селеници, беше изградба на македонска 
православна црква под јурисдикција на 
светата Православна црква од Македо
нија, а со цел да ги задоволи верските, 
духовните, културните и воопшто нацио
налните потреби на Македонците од сите 
делови на Македонија.

Затоа, Организацијата „Обединети Ма
кедонци“ беше регистрирана како маке
донска национална културно-просветна 
непрофитна организација. Тоа овозможи 
таа да успее да ги обедини Македонците 
на национално и духовно поле и да развие 
силна дејност во животот на доселениците 
од сите делови на Македонија и  да ги от
страни влијанијата на туѓите пропаганди.

Инаку, Организацијата „Обединети Ма
кедонци“ беше првиот организатор на ма
нифестацијата „Денови на македонската 
култура и писменост“. Денес таа долж
ност и чест ја има Литературното друштво 
„Браќа Миладиновци“, кое е во состав на 
Македонскиот соборен храм „Свети Кли
мент Охридски“” од Торонто. Оваа мани
фестација се одржува секоја година во 
мај месец и е посветена на делото на ма
кедонските и на сесловенските првоучи
тели светите Кирил и Методиј, а со цел да 
ѝ се приближи на канадската јавност кул
турното и духовното наследство на маке
донскиот народ и на Македонија.

Исто така, во рамките на Организа
цијата работат две македонски училишта: 
едно за изучување на македонскиот јазик 
и писмо и друго училиште за изучување 
на македонскиот фолклор и култура, 
кое прерасна во КУД „Гоце Делчев“. Ова 
друштво беше формирано во 1986 година 
и беше едно од најактивните фолклорни 

друштва на доселениците во Торонто. Во 
рамките на Организацијата постоеше и 
фудбалскиот клуб „Солун“, кој настапува
ше во Македонско-канадската лига.

Денес, пак, Организацијата „Обедине
ти Македонци“ е сопственик на земјиште 
под името „Македонски парк“, каде се 
одржуваат пикници и каде се гради маке
донскиот манастир „Свети Илија“ Потоа, 
Организацијата има подигнато споменик 
на паднатите борци за Македонија. Спо
меникот е поставен пред црквата „Свети 
Климент Охридски“ на 26 јануари 1980 го
дина, кога е извршено негово свечено от
кривање. 

Секоја година, во чест на Илинден, 11 
Октомври, Гоцевиот ден, Деновите на 
културата и други празници,  членови на 
управите на Организацијата „Обединети 
Македонци“, на црквата „Свети Климент 
Охридски“, бројни свештеници и доселе
ници полагаат венци на споменикот. Воо
бичаено е свештениците да одржат пана
хида за паднатите борци во сите години 
од сите делови на Македонија.

Се чини најзначајна манифестација на 
Организацијата „Обединети Македонци“ 
се „Гоцевите денови“, кои се посветени 
на македонскиот деец Гоце Делчев. Оваа 
манифестација за првпат беше организи
рана како „Гоцева комитска вечер“ во 1972 
година. Во текот на изминатите четирие
сетина година интересот за овие денови е 
сé поголем, бидејќи гости за манифеста
цијата се видни личности од културниот, 
националниот, историскиот, политички
от и естрадниот живот на македонската 
дијаспора и Република Македонија.

Исто така, треба да се истакне дека во 
2009 година беше одбележано 50-годиш
ното постоење на Организацијата „Обеди
нети Македонци“, на кое, покрај големиот 
број видни иселеници од Канада и САД и 
личности од Република Македонија, при
суствуваше и  господинот Стефан Харпер, 
премиер на Канада.
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made to establish the Macedonian national 
organization "United Macedonians". 

Thus, the organization "United 
Macedonians" began to solve important 
immigrants’ issues of the Macedonians in 
Canada. One of the important tasks and 
needs of the Macedonian immigrants was 
the construction of a Macedonian Orthodox 
Church under the jurisdiction of the Holy 
Orthodox Church in Macedonia, in order 
to satisfy the religious, spiritual, cultural 
and in general, the national needs of the 
Macedonians from all parts of Macedonia.

Therefore, the organization "United 
Macedonians" was registered as a Macedonian 
national cultural and educational non-profit 
organization. This enabled the organization 
to unite the Macedonians in a national 
and spiritual field and to develop a strong 
activity in the lives of the immigrants from 
all parts of Macedonia and to remove the 
influence of the foreign propaganda.

The organization "United Macedonians" 
was the first organizer of the manifestation 
"Days of Macedonian Culture and Literacy". 
Today, this duty and honor is passed to the 
Literary Society “Miladinov Brothers ", which 
is formed within the Macedonian cathedral 
church "St. Clement of Ohrid" from Toronto. 
This manifestation is held annually in May 
and is dedicated to the deed of the Macedonian 
and All-Slavic educators, the Saints Cyril and 
Methodius, in order to bring the cultural and 
spiritual heritage of the Macedonian people 
and Macedonia closer to the Canadian public.

Within the organization there were also 
two Macedonian schools: one for studying 
the Macedonian language and a letter and a 
school for studying the Macedonian folklore 
and culture, which grew into KUD "Goce 
Delchev". This society was founded in 1986 
and it was one of the most active folklore 
groups of the immigrants in Toronto. Within 

the organization, there was also the football 
club "Thessaloniki", who played in the 
Macedonian-Canadian League.

Today, the organization "United Macedo
nians" owns a land called "Macedonian 
Park", where picnics are held and where the 
Macedonian monastery "St. Ilija" is being 
built. In addition, the organization has 
erected a monument to the fallen fighters 
for Macedonia. The monument was placed in 
front of the church "St. Clement of Ohrid" on 
January 26, 1980, when a ceremony on that 
occasion was held.

Every year, in honor of Ilinden, October 11, 
Goce’s Day, Days of Culture and other holidays, 
the members of the administrative boards 
of the organization "United Macedonians", 
the church "St. Clement of Ohrid", numerous 
priests and immigrants lay wreaths in front 
of the monument. The priests usually hold a 
memorial service for all the fallen fighters 
from all parts of Macedonia.

It seems that the most significant 
manifestation of the organization "United 
Macedonians" is "Goce’s Days", which are 
dedicated to the Macedonian fighter and 
activist Goce Delchev. This event was for 
the first time organized as "Goce’s Komita 
Evening" in 1972. Over the past forty years, 
the interest in these days has increased, 
since the guests of the manifestation are 
prominent figures from the cultural, national, 
historical, political, and entertainment life of 
the Macedonian Diaspora and the Republic 
of Macedonia.

It should also be noted that in 2009, the 
50-year existence of the United Macedonian 
Organization was celebrated, which, besides 
the large number of immigrants from 
Canada and the United States and guests 
from the Republic of Macedonia, was also 
attended by Mr. Stefan Harper, the Prime 
Minister of Canada.
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RADA VIDINOVSKA AND 
HER ACHIEVEMENTS

RADA VIDINOVSKA - THE WINNER OF THE 
”IMMIGRANT CHARTER” AWARD AT THE 

31ST STRUGA POETRY EVENINGS

RADA VIDINOVSKA, THE WINNER OF THE FIRST RECOGNITION 
“GOLDEN COB FOR MACEDONIAN EXALTATION“

RADA VIDINOVSKA – A SPECIAL RECOGNITION 
AWARD BY THE MEDITERRANEAN ACADEMY 
”THE MILADINOV BROTHERS” FROM STRUGA

ПОСТИГНУВАЊАТА 
НА РАДА ВИДИНОВСКА

РАДА ВИДИНОВСКА ДОБИТНИК НА 
НАГРАДАТА „ИСЕЛЕНИЧКА ГРАМОТА“ 

НА 31. СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА

РАДА ВИДИНОВСКА ДОБИТНИК НА ПРВОТО ПРИЗНАНИЕ 
„ЗЛАТЕН КЛАС ЗА МАКЕДОНСКИ ВОЗНЕС“

РАДА ВИДИНОВСКА – ДОБИТНИК НА ПОСЕБНО 
ПРИЗНАНИЕ ОД МЕТИТЕРАНСКАТА 

АКАДЕМИЈА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ОД СТРУГА

VIII







ЌЕ СЕ ВРАТАМ ВО СТРУГА

ЌЕ СЕ ВРАТАМ ВО СТРУГА

ВО ОКОТО И ГРЛОТО НА БИСЕРА

ВО ТОА БИСТРО СВЕТЛО ЕЗЕРО.

ЌЕ СЕ ВРАТАМ ВО СТРУГА

ВО КОНСТАНТИНОВАТА ТАГА И ШИР

КАДЕ СРЦЕТО ПОСАКУВАШЕ ВЕЧЕН МИР

А ДУШАТА НИЗ МОЈОТ БЛИК

СИЛНО ИЗВИРАШЕ ОД ГЛАСОТ НА ПОЕТИТЕ.

ЌЕ СЕ ВРАТАМ

– НАВИСТИНА ЌЕ СЕ ВРАТАМ ВО СТРУГА

ДА ГИ ДОПРАМ ОРЕЛСКИТЕ КРИЛЈА,

ТАА МАГИЈА,

ТОА НЕБО И ОГАН

- ТОЈ КАВАЛ И ЕК

НА СОНИШТАТА СИНИ И ШИРНИ.

 Рада Видиновска



КОГА ПРОШЕТАВ 
ВО ОХРИД

КОГА ПРОШЕТАВ НИЗ ОХРИДСКАТА

ЧАРШИЈА

ГИ СЛУШАВ ЗВУЦИТЕ НА ТРУБАДУРИТЕ,

МИРИСОТ НА ЧИНАРИТЕ

И СЈАЈОТ НА БЕЛИОТ ОХРИДСКИ БИСЕР.

ПЛАОШНИК МЕ ОСВОЈУВА

СО ТЕМЈАНОТ И ПИТОМИНАТА СИНА.

КОГА ПРОШЕТАВ ВО ОХРИД

БИСЕРОТ ГО НОСЕВ НА МОИТЕ ГРАДИ.

БЕВ ГОРДА НА ТОЈ БИСЕР,

НА ЗРНАТА И БОГАТСТВАТА МАКЕДОНСКИ.

КОГА ПРОШЕТАВ ВО ОХРИД

БЕВ МНОГУ БЛИСКУ ДО ЦАР САМОИЛ

ДО КОЊАНИЦАТА

И БЕЛИОТ ОХРИДСКИ БИСЕР.

 Рада Видиновска
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За поетесата Рада Видиновска 31. 
Струшки вечери на поезијата во 
1992 година ќе останат забеле

жани со златни букви. Тогаш се случи на 
Рада да ѝбиде врачена наградата „Исе
леничка грамота“, што во 1992 година за 
првпат се додели на поет од дијаспората, 
за севкупниот творечки опус. Ова високо 
признание, извонредно естетски облику
вано, на кожа што го симболизира и име
то, во 1992 година ѝ беше врачено на Рада 
Видиновска, поетеса од Торонто, Канада, 
која истовремено во тој период беше и 
претседател на Литературното друштво 
„Браќа Миладиновци“ од овој канадски 
град. Веднаш да кажеме дека објавување
то на нејзината збирка „Бисерни капки 
од Нијагара“ беше реализирано во НИП 
„Везилка“ и Клубот на писателите „Стале 
Попов“ од Битола и е прва збирка на маке
донски автор што живее во Канада. 

Во излагањето за поетесата Рада Види
новска беше речено дека таа е родена во 
село Живојно, Битолско. Во Торонто, Ка
нада живее од 1970 година, а веднаш  по 
населувањето во овој град се зачленува 
во македонските иселенички организа
ции и црковни општини, каде дава свој 
конкретен придонес во зачувувањето на 
македонскиот јазик во новата татковина.  

РАДА ВИДИНОВСКА ДОБИТНИК 
НА НАГРАДАТА „ИСЕЛЕНИЧКА 

ГРАМОТА“ НА 31. СТРУШКИ 
ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА

По формирањето на Литературното 
друштво „Григор Прличев“ во 1987 година 
станува и негов секретар, а во 1992 година 
станува и претседател на Друштвото.

Уште од млади години се занимава со 
поезија . Објавува песни во весникот „Обе
динети Македонци“, како и на страниците 
на литературните весници во Република 
Македонија, „Современост“, списанието 
„Македонија“, „Развиток“ и други.

„Македонија над сѐ“ е наслов на воведот 
на почетокот на малата но значајна збир
ка поезија на Рада Видиновска „Бисерни 
капки од Нијагара“ од Анте Поповски. Тој, 
меѓу другото, напиша дека пред себе има
ме ракопис на еден исконски плач и тага 
по татковината. Татковината во овие пес
ни си има свои длабоки корени во свеста 
на овој народ. Како и поезијата на сите 
знајни и незнајни, кои во срце ја носат Ма
кедонија како волшебен амблем, како што 
е случајот со Рада Видиновска.

Срдечно го поздравуваме првиот на
стап на Рада Видиновска на сцената на 
македонската литература. Длабоко сме 
уверени дека неосквернатиот порив на 
нејзиното пеење ќе има длабок одраз во 
свеста на секој македонски читател. Се
која песна во оваа книга е болно обраќање 
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RADA VIDINOVSKA - THE WINNER 
OF THE ”IMMIGRANT CHARTER” 

AWARD AT THE 31ST STRUGA 
POETRY EVENINGS

The 31st Struga Poetry Evenings 
in 1992 will remain written 
with golden letters for the 

poetess Rada Vidinovska. Rada won the 
"Emigrant Charter" award, which in 1992 
was for the first time awarded to a poet 
from the Diaspora for one’s entire creative 
work. This high recognition, extraordinarily 
aesthetically shaped and carved on a leather 
that also symbolizes the name, was given to 
Rada Vidinovska, a poetess from Toronto, 
Canada in 1992, who at that time was also a 
president of the Literary Society "Miladinov 
Brothers" in this Canadian city. We should 
also mention that her collection of poems 
"Pearl drops from Niagara" was published 
by NIP "Vezilka" and the Writers' Club "Stale 
Popov" from Bitola and it was the first 
collection of poems written by a Macedonian 
author living in Canada. 

In the speech about the poetess Rada 
Vidinovska it was said that she was born 
in the village of Zivojno, Bitola region. She 
lives in Toronto, Canada since 1970, and 
immediately after her settling in this city, 
she became a member of the Macedonian 
emigrant organizations and church 
communities, where she gave her concrete 
contribution to the preservation of the 

Macedonian language in her new homeland. 
After the establishment of the Literary 
Association "Grigor Prlichev" in 1987 she 
became its secretary, and in 1992 she became 
the President of the said Association.

Since her young years she was devoted to 
poetry. She published poems in the newspaper 
"United Macedonians", as well as on the pages 
of literary newspapers in the Republic of 
Macedonia, "Sovremenost", the magazine 
"Macedonia", "Razvitok" and others."

"Macedonia above all" is the title of the 
introduction to the small but significant 
collection of poetry by Rada Vidinovska 
"Pearl drops from Niagara" written by Ante 
Popovski. He wrote, among other things, 
that "... in front of us we have a manuscript of 
an ancient cry and sorrow for the homeland. 
The homeland in these poems has its deep 
roots in the mind of this people. Like the 
poetry of all those who are known and 
unknown, who bear Macedonia in their 
hearts as a magical emblem, as is the case 
with Rada Vidinovska.

We warmly welcome the first appearance 
of Rada Vidinovska on the stage of 
Macedonian literature. We are deeply 
convinced that the pure urge in her poems 
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на поетот кон сечии корени што потекну
ваат од благородната македонска почва“, 
- вели меѓу другото во својот вовед Анте 
Поповски.

Затоа беше речено дека Одборот веру
ва дека доделувањето на наградата „Исе
леничка грамота“ на Рада Видиновска ќе 
биде силен поттик на сите творци што 
пишуваат на македонски јазик надвор од 
родниот крај, како во дијаспората.

Инаку, во аналите на поезијата е забе
лежано дека Струга е град на поетското 
празнување како потреба на Македонија 
но и на светот. Струшкиот фестивал е по
етски собир на кој присуствуваат бројни 
познати светски и домашни  љубители на 
поетскиот збор. Тогаш Струга е свечено 
украсена и со ширум отворени двери, го 
отвора своето срце и срцето на еден  ми
рољубив народ, за да ги пречека и ислуша 
поетските пораки на творците од многу 
земји од светот.

31. Струшки вечери на поезијата почнаа 
со антички спектакл со факли, огнови и 
вода пред Домот на поезијата, крај Дрим. 
Малку пред тоа беше отворена изложба 
на академскиот сликар Глигор Чемерски, 
во фоајето на хотелот „Дрим“, за која вдах
новено и со многу поетски метафори збо
руваше Петре М. Андреевски.

По приемот што беше приреден на те
расата на хотелот, а што за учесниците на 
поетскиот фестивал го приредија претсе
дателот на Собранието на Општина Стру
га, Јосе Домазетовски и претседателот 
на Советот, Петре Бакевски, каде многу
бројните учесници од земјата и странство 
имаа можност да се сретнат, сите заедно 
се упатија кон Домот на поезијата.

Како и секоја година, и во 1992 година, 
палењето на вечниот оган на поезијата, 
беше возбудлива глетка, величествена, 
и со присуство на илјадниците граѓани 
на Струга и гости, речиси, во невисти
нито убав природен амбиент на брего
вите на Дрим, придонесе во храмот на 

 човекољубието и убавината на сите при
сутни да им влее малку надеж дека за од
браната на човекот и неговата верба да ги 
премавне премрежијата што го поклопу
ваат светот, има надеж...

Како и во минатото, така и во 1992 годи
на, кога на Рада Видиновска ѝ беше доде
лена „Иселеничката грамота“, свечено беа 
отворени Струшките вечери на поезијата 
со една од најубавите песни во македон
ското поетско творештво, „Т’га за југ“ од 
Константин Миладинов. Во Домот на по
езијата преполн до последното место, а 
во присуство и на тогашниот претседател 
на Република Македонија - Киро Глиго
ров, беше приредена манифестацијата 
„Поетски меридијани“, на која настапија 
повеќе поети од многу земји: Франција, 
Велика Британија, Луксембург, Италија, 
Германија, Унгарија, Турција, Албанија, 
Бугарија, Романија... Нивните поетски по
раки и обраќања прозвучија како голем 
празник на духот, славје на храброста и 
достоинството на човекот, на љубовта, на 
убавото и возвишеното ...

Во текот на манифестацијата Струш
ки вечери на поезијата учесниците беа 
на разгледување на културно-историски
те споменици во Охрид. Потоа, во вила
та „Билјана“ ги прими претседателот на 
Република Македонија, Киро Глигоров, 
од каде кон светот беше упатен и апел 
на сите присутни, за што поскоро при
знавање на Република Македонија. Во 
попладневните часови беше претставе
на македонската литература во светот 
меѓу две Струги, со воведна реч на Бранко 
Цветковски; беше прогласена најдобрата 
песна на Струшките вечери на поезијата, 
врачување на наградата на „Нова Маке
донија“, како и врачувањето на наградата 
„Иселеничка грамота“. 

Во доцните вечерни часови, во кате
дралната црква „Света Софија“ во Охрид 
беше претставен поетскиот портрет на до
битникот на наградата „Златен венец“ на 
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will have a deep reflection in the awareness 
of every Macedonian reader. Every poem in 
this book is a painful address of the poet to 
the roots of all that originate from the noble 
Macedonian soil ", says, among other things, 
Ante Popovski in his introduction. 

It was therefore said that the Board 
believed that the awarding of the "Emigrant 
Charter" to Rada Vidinovska would be a 
strong incentive for all authors writing in 
the Macedonian language outside their 
homeland, that is, in the Diaspora.

            In the annals of poetry it was noted 
that Struga is a city of the poetic celebration 
as a spiritual need of Macedonia and the 
world. Struga festival is a poetry gathering 
attended by numerous famous world and 
domestic lovers of the poetic word. On that 
occasion Struga is decorated with open 
doors, opens its heart and the heart of a 
peaceful people, in order to welcome and 
listen to the poetic messages of the poets 
from many countries around the world.

The 31st Struga Poetry Evenings began 
with an ancient spectacle with torches, 
flames and water in front of the House 
of Poetry, by the banks of Drim River. 
Immediately before it, an exhibition of the 
painter Gligor Chemerski was opened in the 
lobby of the Hotel "Drim", for which Petre 
M. Andreevski spoke using many poetic 
metaphors.

After the reception that was arranged on 
the terrace of the hotel, for the participants 
in the poetry festival, which was organized 
by the President of the Assembly of the 
Municipality of Struga, Jose Domazetovski 
and the President of the Council, Petre 
Bakevski, where the numerous participants 
from the country and abroad had the 
opportunity to meet each other, they headed 
to the House of Poetry.

In 1992, like every year, the ignition 
of the eternal fire of poetry was exciting 

and magnificent view. The presence of 
thousands of citizens of Struga and guests, 
in almost unbelievably beautiful natural 
setting on the shores of Drim, contributed 
to the temple of humanity and beauty of all 
who were present to give us little hope that 
we would overcome the turbulent times our 
world is facing with...

As in the past, so in 1992, when the 
"Emigrant Charter" was given to Rada 
Vidinovska, the Struga Poetry Evenings 
were opened with one of the most beautiful 
poems in the Macedonian poetry, "T'ga za 
jug" (“Sadness for South”) by Konstantin 
Miladinov. The manifestation "Poetic 
Meridians" was organized in the House of 
Poetry in the presence of the then President 
of the Republic of Macedonia - Kiro Gligorov. 
There were poets from many countries: 
France, Great Britain, Luxembourg, Italy, 
Germany, Hungary, Turkey, Albania, 
Bulgaria, Romania ...who read their poems. 
Their poetic messages and speeches sounded 
like a great holiday of the spirit, a glory of 
the courage and dignity of man, of love, of 
the beauty and exaltation ...

During the manifestation of the Struga 
Poetry Evenings, the participants visited 
the cultural and historical monuments in 
Ohrid. Then, the President of the Republic 
of Macedonia, Kiro Gligorov organized a 
reception in the villa "Biljana", from where 
the guests sent an appeal to the world 
for sooner recognition of the Republic of 
Macedonia. In the afternoon Macedonian 
literature in the world two Struga Poetry 
Evenings was presented. Branko Cvetkovski 
held the introductory speech; after which 
the winning poem was announced at the 
Struga Poetry Evenings, “Nova Makedonija" 
prize was awarded " as well as the winner of 
the "Emigrant Charter" award. 

In the late evening hours, in the cathedral 
church "St. Sophia" in Ohrid was presented 
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Струшките вечери на поезијата, што таа 
година му припадна на унгарскиот поет 
Ференц Јухас. Воведна реч за поезијата на 
овој голем поет, визионер на своето вре
ме, направи Паскал Гилевски, преведува
чот на поезијата на Јухас на македонски 
јазик. Потоа славеникот, унгарскиот поет 
Ференц Јухас одржа беседа, истакнувајќи 
дека поезијата на човекот е вера, вечна 
вера. Вера во опстанок.

 „И вие, и јас знаеме дека светот постои 
за да се преобрази во песна! А песната е 
затоа за да го содржи во себе светот, за 
да гори, за да се мачи, за да јачи и да ја 
љуби вселената во материјата исткаена 
од зборови. А работата на поетот е, рече 
меѓу другото Ференц Јухас: Именувањето, 
повикувањето, за да ги извлече предмети
те од маглата на рамнодушноста и да ги 
озрачи беспомошните, ѕвезди – сираци на 
бога. За да ги очовечи природата и исто
ријата. Што друго би била спасителната 
поетска свест, светската смисла на пое
зијата?

Ова не го кажувам затоа што вие бо
жем не ја знаете работата на поетот во 
нашиот свет, туку затоа што вие, македон
ските поети, сте носители на верата, вие 
сте вероносците на поетската набожност 
и љубов. Вера за создавање нешто ново, 
создавање на она кое според својот закон 
не смее да се напушти, беше кажано меѓу 
другото.

Последниот ден од другарувањето на 
поетите од земјата и светот беше про
должено на традиционалниот излет на 
„Свети Наум“, со брод, којшто тргна од 
пристаништето пред хотелот „Бисер“, а 
во извонредна атмосфера, со размена на 
адреси, чествувања, говорење стихови, 
македонска песна и игра, овој излет завр
ши во попладневните часови.

Највеличествената манифестација на 
Струшките вечери на поезијата се „Мо
стовите“. Како што велат сите оние што 

 учествувале на овој толку празничен на
стан и чест за секој поет, „празник над 
празниците“. Развиорени знамиња, фак
ли што одблескуваат во темните води на 
Дрим, огномети што го осветлуваат небо
то, наоколу илјадници луѓе, свечено обле
чени, од двете страни на реката, на кејови
те, на балконите, насекаде ...

Затоа, со право се вели дека Струшки
те вечери на поезијата се празник на по
езијата, на човекот, на сите што веруваат 
во утрешнината на човекот и неговата 
борба против насилството и мракот...  

А, 31. Струшки вечери на поезијата во 
1992 година за Рада Видиновска ќе оста
нат трајно забележани, на кои со големо 
задоволство таа ќе се сеќава, бидејќи го 
отвори патот за идните поети од иселе
ништвото да земат учество и да бидат на
градувани, како што таа стана носител на 
„Иселеничката грамота“, награда што на 
Струшките вечери на поезијата првпат ја 
додели Матицата на иселениците за неј
зиниот севкупен творечки опус.

Инаку 31. Струшки вечери на поезијата, 
покрај поетесата Рада Видиновска, како 
претседател на Литературното друштво 
„Григор Прличев“ од Торонто, Канада 
учествуваа и поети од македонското исе
леништво, што дадоа свој придонес во 
поетското славје од сите меридијани. Тоа 
беа Благица Дафовска и Никола Белчев
ски, исто така, членови на Литературното 
друштво „Григор Прличев“ од Торонто и 
Саво Костадиновски, поет од Келн, Герма
нија.

Според програмата на Советот на 
Струшките вечери на поезијата, Рада Ви
диновска настапи на првата вечер имену
вана како „Поетски меридијани“, а Благи
ца Дафовска и Никола Белчевски своите 
творби ги читаа на манифестацијата „Мо
стови“. Настапот на поетите иселеници, 
како и секогаш, беше топло примен од љу
бителите на убавиот збор. 
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the poetry portrait of the winner of the 
"Golden Wreath" award at the Struga 
Poetry Evenings, which that year belonged 
to the Hungarian poet Ferenc Juhas. An 
introductory speech about the poetry of this 
great poet, visionary of his time, was made 
by Paskal Gilevski, the translator of Juhas's 
poetry in Macedonian. Then the celebrity, 
the Hungarian poet Ferenc Juhas, held a 
speech, noting that the poetry of man is 
faith, eternal faith. Faith in survival.

"You know, and I know that the world 
exists to be transformed into a poem! And 
the poem serves to contain the world in 
its substance, to burn, to suffer, to cry and 
love the universe in the tissue woven by 
words. And the work of the poet is, among 
other things, said Ferenc Juhas: Naming, 
calling, to extract the objects from the 
fog of indifference and to illuminate the 
helpless, the stars - the orphans of God. To 
humanize the nature and history. What else 
would be the savior poetic awareness, the 
cosmopolitan sense of the poetry?

I do not say this because you do not seem 
to be familiar with the poet's work in our 
world, but because you, the Macedonian 
poets, are the bearers of the faith, you are the 
supporters of poetic piety and love. Faith for 
creating something new, creating what one 
can not abandon according to his own rule, 
was said among other things.

The last day of the mingling of the poets 
from the country and the world continued 
with the traditional "St. Naum" excursion by 
boat, which departed from the port in front of 
the Hotel "Biser". In delightful atmosphere, 
by exchanging addresses, celebrations, 
poetry, Macedonian songs and dances, this 
trip ended in the afternoon.

The most magnificent manifestation of 
the Struga Poetry Evenings is "The Bridges". 
As all those who participated in this so 

feasting event and honor for every poet, 
use to say "a holiday above the holidays". 
The waving flags, the torches that flare up 
in the dark waters of Drim, fireworks that 
illuminate the sky, thousands of people 
dressed solemnly, on both sides of the river, 
on the quays, on the balconies, everywhere ...

Therefore, it is rightly said that Struga 
Poetry Evenings are a holiday of poetry, of 
man, of all who believe in man's tomorrow 
and his struggle against violence and 
darkness ...

The 31st Struga Poetry Evenings held in 
1992 will remain permanently in the memory 
of Rada Vidinovska, on which she will be 
very happy to recall because she paved the 
way for the future poets from the Diaspora 
to take part and be rewarded, as she became 
the winner of the "Emigrant Charter" award, 
which was for the first time awarded by the 
House of Immigrants at the Struga Poetry 
Evenings for her overall creative opus.

The 31st Struga Poetry Evenings, 
besides the poetess Rada Vidinovska, 
being a president of the Literary Society 
“Grigor Prlicev” from Toronto, Canada, 
were also attended by poets from the 
Macedonian Diaspora who contributed to 
the poetic celebration from all meridians. 
These were Blagica Dafovska and Nikola 
Belchevski, also members of the Literary 
Society "Grigor Prlichev" from Toronto and 
Savo Kostadinovski, poet from Cologne, 
Germany.

According to the program of the Council 
of Struga Poetry Evenings, Rada Vidinovska 
performed on the first evening named 
"Poetic Meridians", while Blagica Dafovska 
and Nikola Belchevski read their works at 
the manifestation called "The Bridges". The 
performance of the poets emigrants, as 
always, was warmly received by the lovers of 
the beautiful word. 
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РАДА ВИДИНОВСКА 
ДОБИТНИК НА ПРВОТО 

ПРИЗНАНИЕ „ЗЛАТЕН КЛАС 
ЗА МАКЕДОНСКИ ВОЗНЕС“ 

Поетесата Рада Видиновска е 
добитник на првото призна
ние „Златен клас за македон

ски вознес“ што за прв пат Пелагониските 
културно научни средби во Новаци, Битол
ско, ја додели во 2019 година. Ова значајно 
признание ѝ се додели на Рада Видинов
ска во знак на почит на нејзините поетски 
остварувања, кои се мост меѓу Република 
Македонија и демократска Канада.

Според податоците на претседателот 
на Пелагониските културно-научни сред
би, господинот Ѓорѓи Лазаревски, сред
бите се формирани во 2000 година во 
Општина Новаци. Носители на активно
ста се познати писатели и научни творци 
кои со својот личен труд дале и даваат 
особен придонес за опстој на истите.

Овие средби се од големо значење за 
Општината Новаци, за Битолскиот крај и 
во целост за зачувување на културно-на
учното наследство во Македонија. Се 
одржуваат секоја година, вообичаено во 
првата половина на месец октомври. 

За одбележување е тоа што послед
ниве две години на Пелагониските кул
турно-научни средби настапија по 50 
учесници од различни области на секоја 
средба.  Нивните трудови се отпечатени 

во 14  досега издадени зборници со повеќе 
од 250 разни наслови на повеќе илјади 
страници.

Манифестацијата Пелагониските кул
турно-научни средби ја раководи Совет од 
повеќе легално избрани личности. Члено
ви на Советот се познати писатели, поети, 
универзитетски професори и бројни науч
ни творци. 

Советот на своја седница го анализира 
творештвото на секој автор. На најстарите 
и заслужни автори им се доделува  „По
велба за животно дело“. До сега се доделе
ни 18 такви признанија.

Во 2018 година Советот донесе одлу
ка за воведување на посебно признание 
„Златен клас за македонски вознес“ кое, 
вообичаено, се доделува на познати авто
ри кои со своето творештво го афирмира
ат македонскиот јазик и култура во стран
ство.

По својата содржина и значење, Пела
гониските културно-научни средби одам
на ги надминале локалните рамки. Овие 
средби со своите прилози ја збогатуваат 
и осветлуваат содржината на овој крај 
како културно-историска ризница. Во со
држината на  овие средби се вградиле и 
се вградуваат многу познати имиња од 
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RADA VIDINOVSKA, 
THE WINNER OF THE FIRST 

RECOGNITION “GOLDEN COB 
FOR MACEDONIAN EXALTATION“

The poet Rada Vidinovska is the 
winner of the first recognition 
“Golden Cob for Makedonijan 

exaltation, which for the first time was 
awarded in 2019 by the Pelagonia cultural-
scientific meetings in Novaci, Bitola district. 
This significant recognition was given to 
Rada Vidinovska in  honour of her poetic 
achievements which are a bridge between 
the Republic of Macedonia and democratic 
Canada.

According to the data of the President 
of the Pelagonia cultural and scientific 
meetings, Mr. Gjorgji Lazarevski, the 
meetings were established in 2000 in the 
Municipality of Novaci. The bearers of 
the activity are well-known writers and 
scientific authors who have made a special 
contribution to the continuation of these 
meetings with their own efforts.

These meetings are of great importance 
for the Municipality of Novaci, for the Bitola 
region and generally for the preservation 
of the cultural and scientific heritage in 
Macedonia. They are held annually, usually 
in the first half of October. 

It is worth to mention that in the past two 
years at the Pelagonia cultural and scientific 
meetings 50 participants from different 

fields of interest attended each meeting. 
Their works are printed in 14 collections 
published so far with more than 250 different 
titles on thousands of pages.

The manifestation of Pelagonia cultural 
and scientific meetings is managed by 
a Council composed of a number of duly 
selected persons. Members of the council are 
famous writers, poets, university professors 
and numerous scholars. 

At its session, the Council analyzes 
the work of each author. The oldest and 
meritorious authors are awarded the 
"Charter of Lifetime Achievement". So far 18 
such recognitions have been awarded.

In 2018 the Council adopted a decision to 
introduce a special recognition "Golden Cob 
for Macedonian Exaltation", which is usually 
awarded to famous authors who by their 
work affirm the Macedonian language and 
culture abroad.

By their contents and significance, 
Pelagonia cultural and scientific meetings 
have overcome local borders long time ago. 
These meetings with their articles enrich 
and illuminate the contents of this region 
as a cultural and historical treasury. The 
contents of these meetings have included 
and include many famous names from the 
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СЛАВЕ КАТИН • ВИДИНОВСКИ

 Република Македонија што претставу
ва едно големо богатство за културната 
историја не само на Општина Новаци, но 
и на цела Република Македонија.

Градењето на мостови на пријателство 
и соработка е макотрпна, но благородна 
работа. Мостовите секогаш го поврзувале 
она што е разделено. Затоа, сите сложно, 
без разлика на верска, национална или 
каква и да било друга припадност, на Пе
лагонските културно-научни средби си 
подаваат раце едни на други и  градат бес
крајни пруги, за да се премостат сите реки 
и мориња, да се направат мостови, за да 
врват по нив сите добри луѓе.    

Пелагониските културно-научни сред
би успешно ја продолжуваат својата рабо
та благодарение на големиот ентузијазам 
на голем број творци и поддржувачи што 
се добива од Општина Новаци.

Средбите особено водат грижа за 
афирмација на Македонците раселени по 
светот, кои се претставени со бројни кул
турно-научни трудови на средбите во Но
ваци. За тоа посебно се грижи Советот на 
Пелагониските културно-научни средби, 

кој меѓу другото го доделува признанието 
„Златен клас за македонски вознес“.

Така, на својата седница одржана на 
12 септември 2018 година Советот одлу
чи првото признание „Златен клас за ма
кедонски вознес“, чиј претседател беше 
Панде Манојлов да ѝ се доди на поетесата 
Рада Видиновска која со своето поетско 
творештво има особен придонес за афир
мација на македонскиот јазик и литерату
ра во странство.

Дотолку повеќе што Рада Видиновска 
е родена 1944 година во село Живојно, во 
Општина Новаци, а е еден од познатите 
современи македонски писатели, поети, 
есеисти раскажувачи, кои живеат надвор 
од границите на Република Македонија.

Во образложението на Советот на Пе
лагониските културно-научни средби, 
меѓу другото се вели дека Рада Видинов
ска со своето семејство во 1970 година ја 
напуштила татковината и емигрирала во 
Торонто – Канада, каде активно се вклу
чила во македонските иселенички орга
низации и црковни општини. Како член 
на управата на  Македонската православ
на црква „Свети Климент Охридски“, меѓу 
другото,  била претседател на женска
та секција и претседател на Литератур
ното друштво „Браќа Миладиновци“ во 
 Торонто.

Рада Видиновска е автор на четирина
есет поетски творби за кои добила број
ни награди и признанија. Повеќе години 
била учесник на Меѓународната манифе
стација „Струшки вечери на поезијата“. 

 Со своето семејство живее во Канада, 
каде активно придонесува за ширењето 
на македонскиот јазик и култура, на ма
кедонска вистина. Таа живее во иселе
ништво, но редовно ја посетува својата та
тковина и нејзиното родно село Живојно 
и претставува мост на зближување меѓу 
културите на Канада и Македонија.
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Republic of Macedonia, which represents a 
great treasure for the cultural history not 
only of the Municipality of Novaci, but also 
of the  Republic of Macedonia.

Building bridges of friendship and 
cooperation is a hard, but noble work. Bridges 
always linked what was divided. That's why 
everybody in concert, regardless of their 
religious, national or any other affiliation, 
at the Pelagonia cultural and scientific 
meetings, shake hands with each other in an 
effort to build endless railways to bridge all 
rivers and seas, to make bridges, for all good 
people to walk along them. 

The Pelagonia cultural and scientific 
meetings successfully continue its work 
thanks to the great enthusiasm of a 
large number of authors, as well as of the 
supporters from the Municipality of Novaci. 

Meetings take particular care of the 
affirmation of Macedonians settled around 
the world who are represented by numerous 
cultural and scientific papers at the meetings 
in Novaci. The Council of Pelagonian Cultural 
and Scientific Meetings takes particular care 
of the meetings, and among other things is in 
charge of awarding the recognition "Golden 
Cob for Macedonian exaltation “.

 Thus, at its session held on September 
12, 2018, the Council which president was 
Pande Manojlov decided to award the first 
recognition "Golden Cob for Macedonian 
Exaltation" to the poetess Rada Vidinovska, 
who with her poetry has a special 
contribution to the affirmation of the 
Macedonian language and literature abroad.

Moreover, Rada Vidinovska was born 
in 1944 in the village of Zivojno, in the 
municipality of Novaci, and she is one of the 
famous modern Macedonian writers, poets, 
essay narrators who live outside the borders 
of the Republic of Macedonia.

In the elaboration of the Council of 
Pelagonia cultural and scientific meetings, 

among other things it was said that Rada 
Vidinovska with her family in 1970 left 
her native land and emigrated to Toronto 
- Canada, where she actively joined the 
Macedonian emigrant organizations and 
church communities. As a member of the 
management of the MOC "St. Kliment 
Ohridski", among other things, she was 
a member of the Cultural Committee, as 
well as a president of the women's section 
of the "United Macedonians" organization 
and a president of the Literary Society 
"Miladinovci Brothers" in Toronto.

Rada Vidinovska is the author of fourteen 
poetry works for which she received numerous 
awards and recognitions. For several years 
she participated in the International 
manifestation "Struga Poetry Evenings". 

She lives with her family in Canada, where 
she actively contributes to the spreading  of 
the Macedonian language and culture, of the 
Macedonian truth. She lives in Canada, but 
regularly visits her homeland and her native 
village Zhivojno and she serves as a bridge 
of rapprochement between the cultures of 
Canada and Macedonia.
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РАДА ВИДИНОВСКА – ДОБИТНИК 
НА ПОСЕБНО ПРИЗНАНИЕ ОД 

МЕТИТЕРАНСКАТА АКАДЕМИЈА 
„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ОД СТРУГА

На 8 септември 2018 година, 
на денот на македонската 
независност, поетесата Рада 

Видиновска стана добитник на посебно 
признание од Медитеранската академија 
„Браќа Миладиновци“ од Струга. Ова при
знание го диби за стихозбирката „Бисери 
и кавали“ која според критериумите на 
Медиреанската академија „Браќа Мила
диновци“ беше прогласена за книга на го
дината.

Во таа прилика директорот на Меди
теранската академина м-р Разме Кумба
роски ѝ честита за изборот на ова високо 
признание на поетесата Рада Видиновска 
и ѝ посака многу здравје, среќа и успешни 
поетски мигови во нејзиното творење.

Исто така, м-р Кумбароски рече дека 
поетесата Рада Виновска е несекојдневна 
творечка и литературна појава во совре
мената македонска литература, којашто 
веќе неколку декади високо го вее големо
то поетско знаме и копје, среде изгревите 
и бреговите на езерата Онтарио и Ири. 

Нејзиниот поетско-космополитски свет 
и пат од Пелистерските македонски рам
нини, сé до големите канадски шуми и се
верни окна на двата океана: Пацификот 
(Тихиот) и Атлантскиот океан, разоткрива

ат една значајна, талентирана и даровита 
способност во духовната симбиоза и оп
стој на нејзината поетика и сензибилитет. 
Видиновска, всушност, е големата поетеса 
на двете татковини: Канада и Македонија, 
на двете сонца, на двете окна, на тие два 
духовни архипелага на човековото изгреј
сонце, низ чиј зенит го разоткрива и плете 
својот визуелен и мисловен поетски свет.

Да се чита поезијата на Видиновска, 
една од најголемите и најталентираните 
современи македонски поетеси од дијас
пората (закитена со престижната значајна 
награда „Иселеничка грамота“ на Струш
ките вечери на поезијата за 1992), значи да 
се допре и отклучи нејзиното тајно женско 
срце и убавина, среде океанот и кристал
ните водопадни капки на Нијагара. 

Поезијата на Рада Видиновска изобилу
ва со мноштво нови и вистински поетски 
знаци и мегдани, оплодени или пожнеани 
со љубов од големото плодно житно поле 
на битолското поднебје.

Поезија на Рада Видиновска влегува 
како апсолутна составка на македонска
та литература на егзилот. Таа литература, 
денес, со сите нејзини  карактеристики е 
составен дел на македонската културна 
историја.
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RADA VIDINOVSKA – A SPECIAL 
RECOGNITION AWARD BY THE 

MEDITERRANEAN ACADEMY ”THE 
MILADINOV BROTHERS” FROM STRUGA

On September 8, 2018, on the day 
of Macedonian independence, 
the poetess Rada Vidinovska 

became the winner of the special recognition 
awarded by the Mediterranean Academy 
"Miladinov Brothers" from Struga. This 
recognition was awarded for her poetry 
collection "Biseri i kavali" ("Pearls and 
Fifes")  which according to the criteria of 
the Mediterranian Academy "Miladinov 
Brothers" was declared the book of the year.

On that occasion, the Director of the 
Mediterranean Academy, Mr. Razme 
Kumbaroski M.A., congratulated her on the 
award of this high recognition to the poetess 
Rada Vidinovska and wished her much 
health, happiness and successful poetic 
moments in her work.

Mr. Kumbaroski also said that the 
poetess Rada Vidinovska is an extraordinary 
creative and literary figure in the modern 
Macedonian literature, who has been flying 
a great poetic flag and spear for several 
decades, amidst the heights and shores of 
the lakes Ontario and Erie.

Her poetic-cosmopolitan world and road 
beginning from the Pelister Macedonian 
plains, and ending to the vast Canadian 
forests and northern windows of the two 
oceans: the Pacific and the Atlantic Oceans, 

reveal a significant, talented and gifted 
ability in the spiritual symbiosis and the 
persistence of her poetics and sensibility. 
In essence, Vidinovska is the great poetess 
of both homelands: Canada and Macedonia, 
of both suns, of both windows, of those two 
spiritual archipelagos of the human sunrise, 
through which horizon she reveals and knits 
her visual and poetic world.

To read the poetry of Vidinovska, one 
of the greatest and most talented modern 
Macedonian poets from the diaspora 
(decorated with the prestigious significant 
award "Emigrant Charter" at the Struga 
Poetry Evenings for 1992), allows the reader 
to touch and unlock her secret female heart 
and beauty in the middle of the ocean and 
crystal waterfall drops of Niagara.

The poetry of Rada Vidinovska abounds 
with plenty of new and real poetic signs and 
tournnaments, fertilized or harvested by 
love from the large fertile cornfield of her 
native Bitola region.

Poetry of Rada Vidinovska enters as an 
absolute compound part of the Macedonian 
literature existing in the diaspora. Today, 
this literature with all its characteristics 
presents an integral part of the Macedonian 
cultural history.
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ДЕЛ ОД 
ПОСТИГНУВАЊАТА НА 

РАДА ВИДИНОВСКА

Од активностите на Рада во Ка
нада треба да се нагласи дека 
во 1994 година поетесата Рада 

Видиновска учествуваше на Комитска
та вечер што ја организраше Комитетот 
на ВНРО-ДПМНЕ за Торонто и Канада. 
Вечерта се одржа во просториите на Ма
кедонската православна црква „Свети 
Климент Охридски“. На оваа Комитска 
вечер  како претставник на Литератур
ното друштво „Браќа Миладиновци“ со 
свои песни  од збирките „Молњи во окото“ 
и  „Белези на душата“ настапи  поетесата 
Рада Видиновска

Рада Видиновска е автор на поетските 
книги: „Бисерни капки од Нијагара“ (1992), 
„Молњи во окото“ (1993), „Белези за душа
та“ (1993), „Скришни огледала“ (1995), „От
ворени порти“ (1999), „Траги по коренот“ 
(2005), „Жена на брегот на океанот“ (2007), 
„Харфа“ (2007), „Göç Kuşu“ на турски јазик 
(2008), превод Есад Бајрам, „Бисери и ка
вали“ (2009), „Трендафилот од Живојно“ 
(2010), „Огниште“ (2012), „Мајка Македо
нија“ (2013) и „Поезијата -  мојот живот“ 
(2018).

Судбината ја однела во странство и 
заедно со своето семејство ја напушти 
татковината и емигрира во Канада, во 

Торонто, каде активно се вклучи во ма
кедонските иселенички организации и 
црковни општини. Била член на управата 
на МПЦ „Свети Климент Охридски“, прет
седател на Женската секција при црквата 
„Свети Климент Охридски“, претседател 
на женската секција при организацијата 
„Обединети Македонци“ и претседател на 
Литературното друштво „Браќа Милади
новци“, во Торонто.

Таа е прв лауреат на наградата „Иселе
ничка грамота“ во 1992 година, што за пр
впат Матицата на иселениците од Маке
донија ја додели на Струшките вечери на 
поезијата за најдобар поет од дијаспората. 
Повеќе години била учесник на Меѓуна
родната манифестација „Струшки вечери 
на поезијата“ по покана на Управниот од
бор на СВП и застапена е во изборот „Кој е 
Кој“ на светските поети.

Таа е член е на Друштвото на писатели
те на Македонија од 1994 година, и член на 
Медитеранската академија „Браќа Мила
диновци“. Преведена е на повеќе јазици. 
Застапена е во повеќе антологиски изво
ри од дијаспората и во Македонија, како 
и  во антологијата „Сто македонски крат
ки раскази“, како раскажувач (издавач 
„Феникс“ – Скопје, (2009). Застапена е во 
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SOME OF THE LITERARY 
ACHIEVEMENTS OF 
RADA VIDINOVSKA

Among the activities of Rada in 
Canada, it should be mentioned 
that in 1994 the poetess Rada 

Vidinovska participated in the Komitas’ 
Evening organized by the VMRO-DPMNE 
Committee for Toronto and Canada. The 
event was held in the premises of the 
Macedonian Orthodox Church “St. Clement 
of Ohrid“. On this Komitas’ Evening as 
a representative of the Literary Society 
“Miladinov Brothers“ Rada Vidinovska 
had her performance with poems from her 
collections of poems “Lightnings in the Eye“ 
and “Scars of the Soul“.

Rada Vidinovska is the author of poetry 
books: “Pearl Drops from Niagara“ (1992), 
“Lightnings in the Eye“ (1993), “Scars of the 
Soul“ (1993), “Hidden Mirrors“ (1995), “Open 
Doors“ (1999) ), “Search for the Root“ (2005), 
“Woman on the Ocean Coast“ (2007), “The 
Harp“ (2007), “Göç Kuşu“ in Turkish language 
(2008), translated by Esad Bajram, “Pearls and 
Fifes“ (2009), “The Rose from Zivojno“ (2010), 
“The Fireplace“ (2012), “Mother Macedonia“ 
(2013) and “The Poetry - My Life“ (2018).

She was taken by her fate abroad and left 
her fatherland together with her family and 
emigrated to Canada, Toronto, where she 
actively joined the Macedonian emigrant 

organizations and church communities. 
She was a member of the management of 
MOC “St. Clement of Ohrid“, president of the 
Women’s section of the church “St. Clement 
of Ohrid“, president of the women’s section 
of the organization “United Macedonians“ 
and president of the Literary Association 
“Miladinov Brothers“ in Toronto.

She is the first laureate of the “Emigrant 
Charter“ award in 1992, which for the first 
time was awarded by the House of the 
Emigrants from Macedonia at Struga Poetry 
Evenings to the best poet from the Diaspora. 
For several years she participated in the 
International manifestation “Struga Poetry 
Evenings“ upon invitation of the Managing 
Board of the SPE and is present in the “Who’s 
Who“ selection of the World Poets.

She is a member of the Macedonian 
Writers’ Association since 1994, and a 
member of the Mediterranean Academy 
“Miladinov Brothers“. Her poetry is 
translated into a number of languages. She 
is present in several anthological sources 
from the Diaspora in Macedonia, as well as in 
the anthology “Hundred Macedonian Short 
Stories“ as a short story writer (publisher 
“Phoenix“ - Skopje, 2009). She is present 
in the book of selected essays “Year of the 
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книгата избрани есеи „Година на есејот“ 
објавена во 2010 година. Добитник е на 
наградата „Книга на годината“ за „Бисери 
и кавалот“ на Медитеранската академија 
„Браќа Миладиновци“.

Во нејзиниот скромен дел од опште
ствените остварувања, меѓу другото, е 
запишано дека  во 1988 година кога Рада 
Видиновска беше претседател на Жен
ската секција на организацијата „Обеди
нети Македонци, беше организатор на 
манифестацијата Bake Sale-продажбата 
на тестенини, на која беа претставени ма
кедонски специјалитети, меѓу кои во изо
билство беа застапени различни зелници, 
буреци, крофни, баклави, како и произ
води на фирмата  „Примров бејкери“ кои 
беа подарок за Женската секција. Вакви и 
слични манифестации беа одржани во пе
риодот кога Рада Видиновска беше прет
седател на Женската секција.  

За своите постигнувања на полето на 
литературата и на општествено живеење,  
поетесата Рада Видиновска е добитник 
на петнаесеттина награди и признание. 
Меѓу нив ќе ги одбележиме следните: 

Рада е добитник на првата „Иселеничка
та грамота“ што Матицата на иселеници 
од Македонија ја додели на Струшките 
вечери на поезијта; на првото признание 
„Златен клас за македонски вознес“ што 
ја доделува Одборот на Пелагониските 
културни средби во Новаци, Битолско; на 
посебно признание од Медитеранската 
академија „Браќа Миладиновци“ од Стру
га; специјална награда, златен часовник, 
по повод 45-годишното постоење на орга
низацијата „Обединети Македонци“; Бла
годарница од Медицинскиот центар „Д-р 
Трифун Пановски“ од Битола, за догого
дишното залагање и свесно извршување 
на хуманитарни и добротворни работи; 
Благодарница од Универзитет „Свети Ки
рил и Методиј“, Медицински факултет 
Дерматолошка клиника, Скопје, Маке
донија за добиениот статичен апарат за 
мерење крвен притисок; Благодарница 
од Македонското друштво „Преспа“ од 
Детроит, САД, по повод деновите  на ма
кедонската култура; од Македонската 
православна црква „Свети Климент Ох
ридски“ и неколку награди од Литератур
ното дрштво „Браќа Миладиновци“.
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essay“ published in 2010. She is the winner 
of the “Book of the Year“ award for “Pearls 
and Fife“ of the Mediterranean Academy 
“Miladinov  Brothers“.

In the field of her social achievements, 
among other things, it was noted that 
in 1988, when Rada Vidinovska was the 
president of the Women’s Section of the 
United Macedonian Organization, she 
organized the Bake Sale, which offered 
Macedonian specialties, among which were 
represented various kinds of pies, bourek, 
donuts, baklava, as well as products of the 
company “Primrov Bakery“, which were a gift 
for the Women’s Section. Such and similar 
manifestations were held in the period when 
Rada Vidinovska was the President of the 
Women’s Section.  

For her achievements in the field of 
literature and social living, the poetess 
Rada Vidinovska has won about fifteen 
awards and recognitions. Among them we 
will mention the following: Rada is the 
winner of the first “Emigrant Charter“ that 
the Immigrant House of Immigrants from 

Macedonia awarded at the Struga Poetry 
Evenings; the first recognition “Golden Class 
for Macedonian Ascension“, awarded by the 
Board of Pelagonia Cultural Meetings in 
Novaci, Bitola region; special recognition 
by the “Miladinov Brothers“ Mediterranean 
Academy from Struga; a special award, a gold 
watch, on the occasion of the 45th anniversary 
of the organization “United Macedonians“; 
Certificate of Acknowledgment awarded by 
the Medical Center “Dr. Trifun Panovski“ 
from Bitola, for the many-years advocacy and 
performing humanitarian and charity work; 
Certificate of Acknowledgment awarded by 
the University “Ss. Cyril and Methodius“, 
Faculty of Medicine, Dermatology Clinic, 
Skopje, Macedonia for the donated static 
blood pressure monitor; Certificate 
of Acknowledgment awarded by the 
Macedonian Society “Prespa“ from Detroit, 
USA, on the occasion of the Days of the 
Macedonian Culture; by the Macedonian 
Orthodox Church “St. Clement of Ohrid“ 
and several awards by the Literary Guild 
“Miladinov Brothers“.
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Од активностите на Рада Видиновска    From the activities of Rada Vidinovska



АВИОНОТ КРУЖИ 
НАД ТОРОНТО

ЧУЈ МЕ РИДУ МОЈ, ДАЛЕЧЕН И ЗНАЕН,

ТИ СЕ ЈАВУВАМ ОД НЕБЕСАТА

ДУРИ КРУЖИМЕ НАД ТОРОНТО.

ГУСТИ ОБЛАЦИ ЈА ПОКРИВААТ ТУКАШНАТА ЗЕМЈА,

ЦРНИ, ЗЛОВЕСТИ ВО ТЕЖИНАТА,

И МРАЧНИ.

МИ ТРЕПЕРИ СРЦЕТО, МИ ЛИПОТИ ДУШАТА,

СЕ ВРАЌАМ СО МИСЛИТЕ ПРИ ТЕБЕ,

РИДУ МОЈ, ДАЛЕЧЕН И ЗНАЕН,

ТАМУ СОНЦЕТО КАЈШТО И НА СОН МИ МАВТА

И Е НЕВОЗМОЖНО ВЕЌЕ ДА  МУ СЕ ВРАТАМ,

ОДНОВО ДА ЗАСПИЈАМ ВО СЕНКИТЕ НА НЕГОВИОТ ЗБОР.

УШТЕ КРУЖИМЕ, УШТЕ СЕ ВРТИМЕ, СЕ МОЛИМЕ

НА БОГА ДА НЕ ВРАТИ НАЗАД, НО, ТОА НЕ Е МОЖНО,

КАЈ НАШИТЕ РИДИШТА НЕ СЛЕТУВААТ

ЧЕЛИЧНИ ПТИЦИ. ТАМУ

ЈАТА ЛАСТОВИЦИ КРУЖАТ, КРУЖАТ НАД ДЕТЕТО

И МУ ПЕАТ ...

 Рада Видиновска



ХРАМОТ ВО ТОРОНТО 
СВЕТИ КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ

КОГА СЕ ИЗГРАДИ ХРАМОТ

ВО ТОРОНТО

СВЕТЦИТЕ ПОГЛЕДАА

ГИ ИСПРАВИЈА ТЕЛАТА

ОГРЕЈСОНЦЕ ИМ ИЗВРЕ

ОД ЧЕЛАТА

И СИТЕ ЈА ВИДОА

ТАТКОВИНАТА

НАРОДОТ СЕ НАДВИСНА

ЗАПЕА

ГИ ИСПУШТИ ОТВОРИТЕ

КОН ТИЕ СВЕТИ АНГЕЛИ

И НА СИТЕ ИМ СТАНА

ТОПЛО

ОКОЛУ СРЦЕТО

 Рада Видиновска
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ВНУКОТ МАРКО 

РОДЕН СИ ВО ПРОЛЕП 

КОГА ЦУТЕАЈА ЦВЕЌИЊАТА

КОГА ПЧЕЛИТЕ СОБИРАА МЕД

НАРЕДЕНИ СИТЕ ВО РЕД.

УБАВИТЕ ОЧИЊА ТВОИ СИНИ

СЕКОГАШ НИ ДАВААТ СИЛИ

ОБРАВЧИЊАТА ТВОЈ ЦРВЕНИ

СЕ КАКО КАЈ НАJУБАВИТЕ ВИЛИ.

ВЕРУВАМЕ ДЕКА ЌЕ  БИДЕШ СЛАВЕН

КАКО НАШИОТ КРАЛИ МАРКО

И ЗА СЕКОГАШ ВО НАШАТА КУЌА 

ЌЕ БИДЕШ САКАН И ГЛАВЕН.

ТИ МИЛО НАШЕ САКАНО ВНУЧЕ

 ЉУБОВ НА БАБА И ДЕДО

СЕ ГОРДЕЕМЕ СО ТЕБЕ

И ЖИВОТОТ НИ Е УБАВ.

 Рада Видиновска



Илче , Љупчо и Кети Видиновски    Ilche , Ljupcho and Kathy Vidinovski



МАКЕДОНИЈА И КАНАДА

ДВЕ ЗЕМЈИ

МНОГУ ДАЛЕЧНИ

И МНОГУ ПРИЈАТЕЛСКИ.

ЕДНАТА ПРЕКУ ОКЕАНОТ

И БРЕГОВИТЕ НА АТЛАНТИКОТ И ПАЦИФИКОТ,

ДРУГАТА ВО ЕВРОПА И БАЛКАНОТ,

СРЕДЕ ДУШАТА И СРЦЕТО

НА МАНАСТИРИТЕ

И ХРИСТИЈАНСКИТЕ ПОРТИ.

ДВЕТЕ ЗЕМЈИ

ГИ ДРЖАМ НА ДВЕТЕ ДЛАНКИ

ОД РАЦЕТЕ

И ГИ ЉУБАМ КАКО СОНЦЕТО

И ДЕЦАТА,

КОГА НИЗ ПРОЗОРЕЦОТ

ЗРАЦИИТЕ МИ ДОАЃААТ

ДЕНОТ ДА МИ ГО ОСВЕТЛАТ

И РАЗУБАВАТ.

МАКЕДОНИЈА И КАНАДА

ДВЕ ЗЕМЈИ - МОИ НАЈМИЛИ

И САКАНИ.

 Борис Видиновски



МАКЕДОНИЈА НЕМА 
НИКОГАШ ДА УМРЕ

НЕ НЕМА МАКЕДОНИЈА ДА УМРЕ

НЕ НИКОГАШ НЕМА ДА УМРЕ

ПАРЧЕ ПО ПАРЧЕ

ЧЕРЕК ПО ЧЕРЕК

МАКЕДОНИЈА НИКОГАШ НЕМА ДА УМРЕ

ТИ БАЛКАНСКА МАЧЕНИЦЕ

ТИ МАЈКО СТРАДАЛНИЦЕ

КАКО ИСУС РАСПНАТА НА КРСТОТ

СИ ПАРЧЕНА

ТИ СИ НА ИСТО МЕСТО

ТИ СО ИМЕ

МАКЕДОНИЈА,

ЕЈ, ВИЕ КРОЈАЧИ

ВИЕ БЕДНИ МИСЛИТЕЛИ

НЕ МИСЛЕТЕ ДЕКА Е МРТВО

ИМЕТО АПОСТОЛСКО

НЕ НЕМОЈТЕ ВО ЛАГИ

ДА СЕ ЗАНЕСУВАТЕ

И СО ПРАГИ ПОД НОЗЕТЕ

КРАДЕШКИ

ВЕКОТ СМЕ ГО ВРВЕЛЕ

МАКЕДОНИЈА НИКОГАШ НЕМА ДА УМРЕ.

 Рада Видиновска





АНТЕ ПОПОВСКИ

Името на Рада Видиновска и е познато 
на македонската книжевна јавност. Се
која нејзина песна е остар и згуснат крик 
во кој емотивниот набој неретко и го от
стапува својот простор на мислата. Така 
се добива интересен и активен поетски 
супстрат кој стои на самиот раб на дели
катната рамнотежа: чувството тежнее 
кон тага, мислата – кон надеж дека еден 
ден поетот ќе го дочека светото обеди
нување на татковината. Во свеченостите 
на поетската реч постојано се насетуваат 
убавите и далечни сенки на родината, на 
родниот крај, на домашниот праг, на пито
мите мугри и простори на детството.

Нејзината поезија е пишувана со нео
сквернет јазик: тоа е јазикот на нејзиниот 
татко, неговата одмерена реч и нејзиниот 
притаен страв од нешто чии сенки само 
се насетуваат. Тоа е јазикот на нејзината 
мајка, на нејзините другарки. Јазик – не
заразен од дневната и извулгаризирана 
ефемерија. Тоа е јазик на питомите маке
донски полиња и јазик на свеченостите 
на една проповед која постојано општи 
со дамнините и со надежта дека еден ден 
повторно ќе им се врати на радоста и на 
детството.

Стоиме, значи, пред еден ракопис кој 
ќе ја надгради претставата за поезијата 
на Рада Видиновска – колку меѓу читате
лите во нејзината македонска татковина 
и уште посигурно – и меѓу читателите ота
де океанот, таму каде што македонската 
траума веќе има свои длабоки корени и 
суштини. Станува збор за поезија која 

претставува придонес на македонската 
литература, бидејќи, меѓу другото, влегу
ва како составка на еден континуитет кој 
ја одразува самобитноста на еден народ.

Денес македонскиот емотивен и наци
онален и културен простор не се загра
дува само во пределот на историскиот 
етнички аргумент. Денес, Македонија се 
протега од Балканот – до бесконечноста! 
Една таква траума можел да поднесе само 
народ кој во своите суштини е надарен и 
способен да ги победи сите трауми и сите 
историски неправди. Книгата поезија на 
Рада Видиновска непорекливо говори за 
сето тоа и влегува како апсолутна состав
ка на македоската литература и егзилот. 
Таа литература, денес, со сите нејзини ка
рактеристики е составен дел на македон
ската културна историја.

Пред себе имаме ракопис на еден ис
конски плач и тага по татковината. Тат
ковината во овие песни си има свои дла
боки корени во свеста на овој народ. Како 
и поезијата на сите знајни и незнајни кои 
во срце ја носат Македонија како духовен 
амблем.

Неосквернетиот порив на пеењето на 
Рада Видиновска ќе има одличен след
беник во македонскиот читател. Секоја 
песна на овој поетски ракопис е едно бол
но сеќавање на поетот кон сé чии корени 
потекнуваат од благородната македон
ска почва. Истовремено, овој ракопис  на 
Видиновска дише и со една назначена 
и универзална љубов кон човекот и кон 
неговите трауми. Затоа, стихозбирката 



„Отворени порти“ одразува не само за
доволство што повторно се среќаваме со 
оваа поезија туку тоа задоволство стану
ва уште поголемо поради чувството на ис
клучително брзото напредување на овој 
автор кој создава надвор од Македонија.

Песните што ни ги предлага оваа наша 
поетеса се прва нејзина покомплетна обја
ва, независно што и претходно таа била 
присутна во одделни книжевни гласила 
во татковината или во Канада со оддел
ни сепарати. Ракописот е компониран во 
еден класичен поетски приод: во првата 
нејзина книга се собрани повеќето нејзи
ни досегашни напишани текстови од кои 
не е тешко да се заклучи дека станува 
збор за една автентична поетска мисла и 
оригинална идеја. 

Нејзините песни се мемории набиени 
со детали кои на песната и даваат и ори
гиналност и патетичност. Секоја песна е 
едно згуснато време во кое се покажува 
речиси иреален простор на едно детство и 
на една исклучителна тага по нешто што 
одминало или останало далеку од досегот 
на рацете. Во тие простори се останати за
робените чувства на поетесата, нејзината 
исконска љубов кон нив, нејзината нераз
делност со нив.

Секоја песна е еден остар и згуснат 
крик во кој емотивниот набој не ретко и го 
отстапува својот простор на мислата. Така 
се добива еден мошне интересен и акти
вен поетски супстрат кој стои на самиот 
раб на деликатната рамнотежа, чувство
то тежнее кон тага, мислата - кон надежта 
дека еден ден поетот, сепак, ќе го дочека 
своето обединување на татковината. Во 
свеченостите на поетската реч постојано 
се насетуваат убавите и далечни сенки на 
родината, на родниот крај, на 

домашниот праг, на питомите мугри 
и простори на детството. Оваа поезија е 
пишувана со неосквернет јазик. Тој јазик 
е јазик на строгата и одмерена реч на неј
зиниот татко, на нејзината мајка, на нејзи
ните другари. Јазик – незаразен од секојд
невната и вулгаризирана контаминација 
на секојдневноста, тоа е јазик на питоми

те македонски полиња и јазик на свече
ностите на една проповед која постајано 
општи со дамнините. 

Стоиме, значи, пред еден ракопис кој 
ќе си ги најде своите читатели – колку во 
татковината и уште посигурно зад океа
ните, таму каде што македонската траума 
веќе има свои длабоки корени и апсолут
ни суштини. Станува збор за поезија која 
недвојбено е апсолутен придонес на маке
донската литература, бидејќи, меѓу дру
гото, влегува како составка на еден кон
тинуитет кој ја одразува самобитноста на 
еден народ. 

Денес, македонскиот емотивен, нацио
нален и културен простор не се заградува 
само во пределот на историскиот етнич
ки факт. Денес, Македонија се протега од 
Балканот – до бесконечноста. Една таква 
траума можел да поднесе само народ кој 
во својата суштина е надарен и способен 
да ги победи сите трауми и сите истори
ски неправди. Книгата поезија на Рада 
Видиновска непорекливо говори за сето 
тоа и влегува како апсолутна составка на 
македонската литература на егзилот. Таа 
литература, денес, со сите нејзини  карак
теристики е составен дел на македонска
та културна историја.

Пред себе имаме ракопис на еден ис
конски плач и тага по татковината. Татко
вината во овие песни - поезија си има свои 
длабоки корени во свеста на овој народ. 
Како и поезијата на сите знајни и незнај
ни кои во срце ја носат Македонија како 
волшебен амблем.

Срдечно го поздравуваме првиот на
стап на Рада Видиновска на сцената на 
македонската литература. Длабоко сме 
уверени дека неосквернетиот порив на 
нејзиното пеење ќе има длабок одраз во 
свеста на секој македонски читател. Се
која песна на овој поетски ракопис е едно 
болно обраќање на поетот кон сечии ко
рени кои потекнуваат од благородната 
македонска почва. Истовремено, овој ра
копис дише и со една назначена и универ
зална љубов кон човекот и кон неговите 
трауми.



АКАДЕМИК 
НИКОЛА КЉУСЕВ

Секое видување и прелистување на 
песните и поезијата на Рада Видиновска 
(Живојно, 1944), којашто денес со своето 
семејство живее и твори во Торонто, Ка
нада, отсекогаш претставувало констант
но и темелно вознесение и множество за 
нештата и убавината во поетиката, ко
ишто оваа авторка во последно време ги 
негува и ни ги дарува како бисерни зрна.

Да се чита поезијата на Видиновска, 
една од најголемите и најталентираните 
современи македонски поетеси од дијас
пората (закитена со престижната зна
чајна награда „Иселеничка грамота“ на 
Струшките вечери на поезијата за 1992), 
значи да се допре и отклучи нејзиното тај
но женско срце и убавина, среде океанот 
и кристалните водопадни капки на Нија
гара.

Најновиот поетски ракопис на Види
новска со наслов „Жена на брегот од океа
нот“, имагинарно и воспевно ни се откри
ва како ново зреење, храброст, сонување 
и откровение, на тоа што може во душата 
на поетот да остави некаква вечна трага, 
печат, љубов или болка, пред сѐ, кон лето
писните простори и бескрајот на нејзини
те вечни македонски предели и вознеси. 
Таа во својата антологиска песна „Океа
нот е мојата приказна“ испејува:

Океанот е мојата приказна

што сам

со својот ек и татнеж

се отвори и шумоли

на кај ветровите

и светилниците на ноќта

и островите ...



Што уште еднаш таа е многу блиску 
до животот и опстанокот на човекот. Во 
мојот есеј „Страни за себе“ во книгата 
Неизртено семе („Матица Македонска“ 
– Скопје 1966) пишува дека „ја исполнив 
љубопитноста и милозливата муза, дека 
моите родители ме споиле во времето на 
слатката нежност и љубовта“, што значи 
и поезијата на Рада Видиновска изобилу
ва со мноштво нови и вистински поетски 
знаци и мегдани, оплодени или пожнеани 
со љубов од големото плодно житно поле 
на битолското поднебје.

Највисок достиг за сето тоа ни говорат 
и нејзините циклуси со наслов:   „Жената 

Ги родив сите слова

како чеда на кирилицата

и, пак,

во постелата на јазикот,

здивот ечеше вечно

(Ги родив сите слова)

Откровение

или, пак, песната:

Ќе го отворам големиот прозорец

потоа ќе се вратам кон ѕидот

и, пак, ќе го отворам

вториот и третиот прозорец

и низ думата

и бескрајниот син

ќе ги гледам врвовите на Пирин

Сонцето на Вардар

и далгите на морето

Егејско

(Првиот, вториот, третиот прозорец)

гледа кон брегот на океанот“, „Брег до 
тага на залез“, „Ајде да одиме во Битола“, 
„Куќа полна воздишки“, „Божја ѕвезда“ 
или „Мојот лет кон Скарборо“ и последни
от циклус: „Јазикот, водата болката“.

Поетскиот ракопис „Жена на брегот од 
океанот“ од Рада Видиновска, нависти
на заслужува високи оценки и вредну
вања во Современата македонска поезија, 
каде духот на творецот знае да ги допре 
и сонливите раскошни меѓи на детството, 
низ духот и куќата полна со воздишки и 
 залези.

Рада Видиновска ги заслужува сите ви
соки комплименти.



РАДЕ СИЛЈАН

Благодарение на демократските про
цеси што настанаа во Република Маке
донија, се создадоа услови за приватна 
иницијатива и во областа на културата. 
За релативно кратко време постигнати 
се значајни резултати во сите области на 
нашето живеење и создавање. Во аними
рањето  и афирмирањето на многуте ав
тори свое значајно место има приватното 
Книгоиздателство „Матица македонска“ 
од Скопје, кое само во календарската 
1992 година, публикуваше педесет насло
ви од областа на науката, белетристика
та, публицистиката и историографијата. 
Оваа независна издавачка куќа е форми
рана на 10 октомври 1991 година, а нејзин 
основач и сопственик е писателот Раде 
Силјан.

Книгоиздателството „Матица маке
донска“ минатата година ја востанови 
едицијата „Македонците во светот“, со 
единствена цел да ги афирмира и обеди
ни творечките вредности на сите Маке
донци што создаваат надвор од Таткови
ната. Досега се објавени седум наслови, 
кои доживеаја своја промоција во Скопје, 
Битола, Торонто - Канада и во Карлсруе - 
Германија. Во печат се наоѓаат нови десет 
наслови од македонски автори, кои соз
даваат далеку од својата родна земја, во 
Австралија, Канада, Соединетите Амери
кански Држави и во западноевропските 
земји. До крајот на годинава ќе биде обја
вена и антологијата „Глас од далечината“, 
во која е направен пресек на најдобрите 
поетски остварувања на македонските 
поети расштркани ширум светот.



ТОДЕ ИЛИЕВСКИ

Рада Видиновска е родена во Живојно 
1944 година, таа е современ македонски 
писател, поет, преведувач, есеист. Во 1970 
година, со своето семејство ја напуштила 
татковината и емигрирала во Канада, То
ронто. 

Поетесата Рада Крстевска - Видинов
ска била претседател и една од основа
чите на литературното  друштво „Браќа 
Миладиновци“ во Торонто, како и прет
седател на Црковниот одбор на црквата 
„Свети Климент Охридски“, член на кул
турниот комитет,  како и претседател 
на женската секција при црквата „Свети 
Климент Охридски“. Со пишување се за
нимава од нејзините најрани години.

Автор е на поетските книги: „Бисерни 
капки од Нијагара“, „Белези на душата“, 
„Молњи во окото“, „Скришни огледала“ и 
„Отворени порти“. Добитник е на литера
турната награда „Иселеничка грамота“ 
што се доделува на „Струшките вечери на 
поезијата“, најзначајна поетска манифе
стација во Република Македонија и една 
од светските поетски случувања. 

Рада Крстевска - Видиновска е член на 
Друштвото на писателите на Македонија. 
Живее и работи во Торонто, Канада. Пре
ведена е на повеќе јазици. Застапена е во 
повеќе антологиски избори од дијаспора
та. Често тагува по „Липата на Живојно“, 
по бескраите и соништата за Македонија.

Книгата песни „ХАРФА“ на Рада Ви
диновска, изобилува со една радост и 
една звучна убавина, со една радост и 
роза на женската нежност и питомина. 
Таа е преполна со плодни амбари и жита 
од детството, со несоници и тишините 
на нишалките родокрајни. Видиновска е 
големата македонска поетеса од дијас
пората, чиј живот и дар се песната и со
ништата на ветровите и харфите.

Треба да се чујат струјните и воздиш
ките на нејзината звучна харфа, на тие 
вишни вознесенија.



М-Р РАЗМЕ  КУМБАРОСКИ

Рада ВИДИНОВСКА (Живојно - Бито
ла, 1944), е несекојдневна творечка и ли
тературна појава во Современата маке
донска литература, којашто веќе неколку 
декади високо го вее големото поетско 
знаме и копје, среде изгревите и брегови
те на езерата Онтарио и Ири. 

Нејзиниот поетско-космополитски 
свет и пат од Пелистерските македонски 
рамнини, сé до големите канадски шуми 
и северни окна на двата океана: Паци
фикот (Тихиот) и Атлантскиот океан, 
разоткриваат една значајна, талентира
на и даровита способност во духовната 
симбиоза и опстој на нејзината поетика 
и сензибилитет. Видиновска, всушност, 
е големата поетеса на двете татковини: 
Канада и Македонија, на двете сонца, на 
двете окна, на тие два духовни архипе
лага на човековото изгрејсонце, низ чиј 
зенит го разоткрива и плете својот визуе
лен и мисловен поетски свет.

Можеме ли сега да ја препознаеме и 
прифатиме песната, низ нејзиниот чуен 
говор и душа?

Можеме ли да ги освоиме границите 
на реалниот свет, а срцето постојано да 
сонува или блика по роднокрајната алеја 
и остров на апсолутното реално или не
реално време?

Силвија Плат, често низ својот изуст 
пееше: „Поезијата е зрното што може да 
го промени светот, односно поетот и по
етите од светот се фактори и изумители 
на возможниот Божји свет“. Примерот со 
поетесата Видиновска е видлив, истра
ен, сензуален, величествен и обдарен со 
многу темелни и естетски вреднувања и 
опции на нејзината поезија и поетика.

Најновата книга песни со наслов 
„Жена на брегот од океанот“, пред сѐ, ја 
откривам како големо поетско владеење 
со светот, како светилник, искра и убави
на што го расветлува големото ѕвездено 
небо и колорит на нејзините јазични коп
нежи, зони и озони, на егзистенцијата и 
битот да се „сочува стекнатото“ (Овидие). 
Видиновска е свесна за појавата на жи
вата метафора, живите јазици, совреме
носта и апсолутизмот на практичниот ум 
и дух. Таа е многу блиска до родописни
те брези и веењата на своите Онтариски 
бури и ветрови, до прашањата и чинител
ството за селидбите, судбинските откопи 
и доаѓањето во светот – незнаен: каде 
што тишината и шепотот се слушаат како 
песна или молк. 

Книгата песни „Жена на брегот од оке
анот“, покрај отсјајот и шаренилото на 
македонски теми, изобилува и со едно 
поетско видение и спев за Александар 
Македонски, за храброста и воинството 
на овој великан:



Оваа книга песни изобилува и со пес
ни од едно метафизичко-филозофско 
бдение и вознесение за јазикот и истои
мената антологиска песна:

Двајца актери среде Лапидариусот на 
Хераклеја разговараат меѓусебно: со тего
ба или без неа. Можеби едниот е Сократ, 
Тимај или Хермократ, можеби се мудре
ци или воини од фалангата на Алексан
дар Македонски, но, сепак, тие идилично, 
зрело или знајно, спокојно разговараат 
на својот апстрактен јазик.

Всушност, низ мудриот филозофски 
слоган и дијалог, поетесата како да раз
говара со својот покоен татко Владо и со 
предците од нејзината македонска лоза. 
Митологоменски е животот поколени
ски, фалангата на Александар Македон
ски и опстанокот на тој  МАКЕДОН –јази
кот,  на таа Христова победа над смртта.

Резимирано, најновиот поетски рако
пис „Жена на брегот од океанот“ на Рада 
Видиновска, претставува вистинско от
кровение и писание во тековите и обзо
рите на новата модерна Современа маке
донска поезија.

Нејзината поезија е чиста и бистра, 
бидејќи таа извира од големиот извор и 
вруток на Светиклиментовиот Плаош
ник и големото Светло Езеро и славната 
надалеку Илинденска епопеја.

Нејзината поетска душа и куќа, нали
кува на Марина Цветаева, е напоена со 
топли звучни воздишки и сонати, со ѕвез
ди и летови до нејзиното Скарборо во То
ронто, Канада.

Треба сега да се почувствува и освои 
тој брег, тој океан, таа тага, тој залез, таа 
гора и рудина на Рада Видиновска, тоа 
нејзино митско Живојно, а потоа да се 
прелистуваат страниците, песните и сло
говите на оваа значајна поетеса.



СЛАВЕ КАТИН

Кога се пишува за  Рада Видиновска 
може да се каже дека за неа поезијата, 
всушност, е нејзин живот. Во нејзината 
поезија се испреплетени нејзините две 
татковини, Македонија и Канада. Затоа 
поетските дела што таа ги напишала 
претставуваат убав пример и патоказ на 
една честита и трудољубива канадска 
Македонка, на која татковините ѝ се и 
радост и тага и восхит.

Рада е Канаѓанка од македонско по
текло, родена во селото Живојно, Би
толско. Таа ја напуштила својата родна 
земја – Македонија, меѓутоа, спомените, 
мислата,  љубовта, тагата и патриотски
от дух кон татковината и својот народ не 
ја напуштиле. Ваквите проникнувања на 
овие хоризонтали во животот на Рада Ви
диновска и нејзиниот сопруг Борис (Бор
че) Видиновски, како и сите Македонци 
ширум светот, ја откриваат сликата за 
библиската природа на древната земјата 
на нивното потекло – Македонија.

Во 1970 година, со своето семејство ја 
напуштила Македонија и емигрирала 
во Канада, во Торонто, каде активно се 
вклучила во македонските иселенички 
организации и црковни општини.

Во Канада, Рада Видиновска стана 
македонски иселенички писател, поет, 
есеист и раскажувач. Затоа, може да се 
рече дека во нејзините скромни поетски 
рамки и преку нејзините дела се проек
тира македонската иселеничка историја. 
Таа е личност за почит и пример од кој 
можат и треба да се огледаат и други Ма
кедонци во двете татковини, Канада и 
 Македонија.

Сите четиринаесет поетски дела што 
ги напишала Рада Видиновска претста
вуваат убав пример за една  трудољуби
ва иселеничка чија животната приказна, 
истовремено, е и скромен дел од исто
ријата на нејзиното родно Живојно и Кр
стоар, (местото на брачното живеење со 
Борис Видиновски), на Македонците во 
дијаспората, а преку нив и на нивната та
тковина – Македонија. 

Поетските дела на Рада Видиновска се 
промовирани на многу места во Републи
ка Македонија и на северноамерикан
скиот континент. Тоа придонело таа да 
е прв лауреат на наградата „Иселеничка 
грамота“ во 1992 година, што за првпат 
Матицата на иселениците од Македонија 
ја додели на „Струшките вечери на пое
зијата“ за најдобар поет од дијаспората. 
Рада е член на Друштвото на писатели
те на Македонија од 1994 година, а, исто 
така,  и член на Медитеранската акаде
мија „Браќа Миладиновци“ од Струга. 

Веруваме дека ова поетско дело нас
ловено како „Поезијата – мојот живот“, 
кое содржи дел од нејзиното поетско 
остварувања од нејзините стихозбир
ки, ќе остане  вечно да се сеќава на сите 
нејзини објавени дела.  Истовремено нај
новата стихозбирка ќе остане  значаен 
иселенички документ за бројни поетски 
настани, дејства, личности, простори и 
збиднувања. 

Затоа, со право може да се каже дека со 
нејзините поетски видувања таа настоју
ва да навлезе во суштината на македон
ското и канадското живеење, на иселенич
ката вистина, слобода, иднина... Оттука и 



сознанието дека при општењето со ова 
дело нѐ прави побогати за уште едно ново 
и продлабочено видување на поетското 
пренесување на земјата и народот на кој 
им припаѓа Рада Видиновска, која е горда 
што се чувствува како канадска Македон
ка или македонска Канаѓанка.

Делото „Корени“ („Канадско-маке
донски литературни визии“) е едно од 
позначајните поетски остварувања на 
членовите на Литературното друштво 
„Браќа Миладиновци“ при Македонска
та православна катедрална црква „Све
ти Климент Охридски“ од Торонто. Тоа, 
всушност, претставува излив на чувства, 
желби, соништа, копнежи, болки, висти
ни, страдања и радости, како и израз на 
голема љубов кон македонскиот и англи
скиот јазик.

Иако далеку од дедовската земја, по
етите Канаѓани од македонско потекло 
се блиски со Македонија, а  истовреме
но претставуваат и дел од секојдневието 
и од вистината на демократска Канада. 
Затоа, нивните поетски остварувања се 
тесно поврзани со родниот крај, а имаат 
силни носталгични изливи на љубов кон 
старата и новата татковина, кон луѓето, 
кон пријателите, кон убавото и кон сé 
што авторите ги опкружува. Исто така, 
овие поетски остварувања се врзани за 
секојдневниот канадски живот, како и 
за личности и дејства од историјата од 
минатото, сегашноста и од иднината на 
македонскиот народ од сите делови на 
Македонија.

Членовите на друштвото „Браќа Ми
ладиновци“ застапени со свои песни во 
ова дело, се и поети и чувари и вистин
ски амбасадори на татковината, на јази
кот, на литературата и на македонскиот 
и канадскиот народ и нација, воопшто. 
Овие дострели се изразени во голем број 
нивни песни, од кои дел од нив се дадени 
во оригинал, иако авторот си зборува на 
својот дијалект.

Делото „Корени“ („Канадско-македон
ски литературни визии“) е поделено на 
два дела. Во првиот дел се застапени 7 
членови на Друштвото кои своите поет
ски изразувања ги остваруваат, пред сé, 
на англиски јазик, а, исто така, и на маке
донски јазик. Тие се: Доне Качоров, Жаки 

Роберц, Анџело Сидер, Пеци Сидер, Лена 
Талевска – Таскас и Едвард Спиро Том
сон. Во вториот дел, пак, се претставе
ни 20 поети од македонско потекло. Тие 
се: Герман Алабашовски, Стево Букчев, 
Борис Видиновски, Рада Видиновска, 
Благица Дафовска, Драгица Димовска, 
Мицко Димовски, Алексо Лозановски, 
Неда Лозановска, Костадин Малков, 
Страхил Наумов, Коле Петковски, Вера 
Вржовска–Петревска, Стив Плакас, Дана 
Скотланд, Круме Старковски, Нада Стој
чевска, Георги Ф. Тодоровски, Димитар 
Цонев и Ратка Шапас. Тие се членови на 
Друштвото „Браќа Миладиновци“, кои 
живеат во Торонто и околните места, а 
кои своите поетски остварувања ги из
разуваат само преку својот мајчин маке
донски јазик, донесен од родната земја 
Македонија.

Ова дело може да се третира како една 
богата, автентична и значајна совреме
на хроника на македонското иселеничко 
живеење во Канада. Меѓутоа,  истовре
мено, ова дело претставува и значаен 
прилог кон македонската и канадската 
поетска култура и културна книжнина. 
Тој факт на книгата ѝ дава посебна при
влечност и атрактивност што се потвр
дува со скромните поетски остварувања 
на авторите. Затоа, може да се каже дека 
ова дело претставува драгоцен прилог и 
придонес кон пополнувањето на празни
ната од вакви и сродни содржини кај Ма
кедонците од сите делови на Македонија 
кои живеат во дијаспората.

Книгата „Корени“ („Канадско-маке
донски литературни визии“) го прави 
македонскиот род побогат за уште едно 
ново и продлабочено поетско оствару
вање. Тоа придонесува да се збогатат 
видиците за земјата и народот на кои 
им припаѓаат авторите на овие поетски 
творби. А членовите на Друштвото „Браќа 
Миладиновци“ при Македонската право
славна црква „Свети Климент Охридски“ 
се горди што се канадски Македонци и 
што се дел од канадската мултикултурна 
вистина. Исто така, ова поетско дело ќе 
остави длабоки траги во севкупниот ли
тературен живот на Македонците во исе
леништвото и ќе биде поттик за младите 
генерации да ги зачуваат корените во де
довската земја Македонија.



432

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 науч
ни 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 шеесет публикации, на стотина научни трудови презентирани на различни 
симпозиуми и други собири, како и на преку 4.000 новинарски текстови објавени во 
Македонија и во светот, кои можат да се видат и прочитаат на Веб – страница: www.
slavekatin.com e-mail: slavekatin@gmail.com 
Славе Катин е роден на 19 август 1941 година во Долна Преспа, во куќа која во тоа време 
ја заплиснувале брановите на Преспанското Езеро, во непосредна близина на старата 
населба Наколец. Тој е роден на почетокот на Втората светска војна, кога Хитлеровска 
Германија, опијанета и заслепена од идеологијата на фашизмот, се крена против цели
от 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 осумго
дишното 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 Филолош
киот 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 годи
ни. 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 “Акаде
мијата за слобода на религијата” во Вашингтон, САД, секретар на друштво- то “Маке
донија-Канада”, секретар на Здружението на новинарите на Македонија, беше акреди
тиран 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, Литературното друштво „Браќа Миладинови“ од Торонто, „Григор Прличев“ 
од Сиднеј и е постојан член на најголемата фондација од дијаспората “Атанас Близна
ков”, 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.
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Slavè Nikolovski-Katin, who is known only as Slavè Katin, is 
a great lover of his native Prespa, of Macedonia, ethnic Macedo
nians, and the Macedonian Diaspora. He is known to the Mace
donian and international community for his numerous publica
tions, 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 au
thor of sixty publications, on a hundred scientific papers presented on different sym
posiums and other gatherings, as well as on over 4.000 journalistic texts published in 
Macedonian and in the world, which can be seen and read on his website: www.slaveka
tin.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 Sec
ond 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 life
time. There he felt the heavy emigration lives of Prespa people, especially through fortune seek
ing saga of his family. Primary school (low graduation) he finished in Ljubojno, while the Surva
yin- Geodetic 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 pub
lished 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 "Macedonia-Canada," Secretary 
of the Association of Journalists of Macedonia”, he was an accredited journalist from Mace
donia 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, 
Literary Association “Miladinov Broders” from Toronto, “Grigor Prlichev” from Sydney, and 
a permanent member of the largest Diaspora Foundation “Atanas Bliznakoff”, at the Univer
sity 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.
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